
Kartę wypełniają rodzice/prawni opiekunowie 

Data przyjęcia ................................... 

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej  

w Szkole Podstawowej im. K. Miarki w Gminie Ornontowice  

na rok szkolny 2022/2023  

Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 6.30 – 16.30, w dni zajęć szkolnych. W dni wolne 

od zajęć dydaktycznych dzieci zgłaszane są na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze do 

świetlicy na odrębnych kartach. 

1. Dane osobowe dziecka: 

Imię i nazwisko  

Klasa  

2. Czas pobytu dziecka w świetlicy (od godziny ....... do godziny .......): 

Dzień tygodnia Czas przewidywanej obecności 

Poniedziałek  

Wtorek  

Środa  

Czwartek  

Piątek  

3. Dane rodziców/opiekunów prawnych (w pierwszej kolejności do świetlicy szkolnej 

przyjmowani są uczniowie, których oboje rodziców pracuje). 

Imię i nazwisko Numer telefonu 

  

  

4. Dodatkowe informacje mające wpływ na funkcjonowanie dziecka w świetlicy 

szkolnej (np. zainteresowania, stan zdrowia, alergie itp.)  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 



5. Osoby upoważnione do odbioru dziecka (oprócz rodziców/ prawnych opiekunów, 

którzy automatycznie są uprawnieni do odbioru dziecka):  

Imię i nazwisko osoby upoważnionej  Stopień powinowactwa 

  

  

  

  

  

Oświadczenie rodziców:  

□ Wyrażam zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy.  

□ Nie wyrażam zgody na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy.  

Podstawa prawna:  

 Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Art. 43. 1. Dziecko w wieku do 7 lat 

może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to 

strefy zamieszkania.  

 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń - Art. 89. Kto, mając obowiązek opieki lub 

nadzoru nad małoletnim do lat 7, dopuszcza do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na 

torach pojazdu szynowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.  

Oświadczam, że biorę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczną drogę mojego 

dziecka do i ze świetlicy szkolnej.  

W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka informacje 

w formie pisemnej przekażę wychowawcy świetlicy.  

Data i czytelny podpis matki i ojca (opiekunów) 

………………................................................................ 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź:  

□ Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursach szkolnych oraz pozaszkolnych  

□ Nie wyrażam zgody na udział mojego dziecka w konkursach szkolnych oraz 

pozaszkolnych  

Czy dziecko powinno odrabiać lekcje w świetlicy?  

□ Tak □ Nie  

Czy dziecko będzie stale korzystało z obiadów?  

□ Tak □ Nie  



Ważne:  

 Należy zapoznać się z Regulaminem świetlicy (dostępny na stronie szkoły i świetlicy)  

 Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej osobiście przez rodziców/opiekunów prawnych 

lub przez osoby upoważnione i zgłoszone powyżej, innym osobom dziecko nie zostanie 

wydane.  

 Dziecko może samodzielnie wyjść ze świetlicy po zaznaczeniu / podpisaniu przez 

rodziców/opiekunów pisemnej zgody na samodzielny powrót do domu.  

 Prosi się o pisemną informację od rodziców dotyczącą zajęć pozalekcyjnych, w których 

dzieci będą uczestniczyć w czasie, kiedy objęte są opieką świetlicy. Dzieci będą 

odbierane na te zajęcia przez prowadzących i przyprowadzane po ich zakończeniu do 

świetlicy.  

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje są zgodne ze stanem 

faktycznym.  

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Świetlicy.  

Data i czytelny podpis matki i ojca (opiekunów) 

………………................................................................ 

Zgoda na przetwarzanie danych 

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionych we wniosku danych 

osobowych w związku z uczęszczaniem dziecka do świetlicy szkolnej na podstawie Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych. 

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gminie 

Ornontowice z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 7, 43-178 Ornontowice. 

Data i czytelny podpis matki i ojca (opiekunów) 

………………................................................................ 

 


