
KARTA  ZGŁOSZENIA  DZIECKA  DO  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ  
W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  NR  7  W  GIŻYCKU  

NA  ROK  SZKOLNY  2023/2024 
 

Uwaga: Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. 
 
Proszę o przyjęcie do świetlicy …..........…………………………………….......………………….........……… kl. ....…  

                                      (imię i nazwisko dziecka) 
 
ur. ……………………roku   w……………………………… 
 
Adres zamieszkania dziecka……………...........................……………………………………………………….……….. 
 
Dane dotyczące rodziców/ opiekunów:  
 
 MATKA/OPIEKUN PRAWNY OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY 
NAZWISKO I IMIĘ  

 
 

ADRES 
ZAMIESZKANIA 

 
 
 
 

 

TELEFON 
KONTAKTOWY 

 
 

 

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

miejscowość i data                                                 podpis  matki* (opiekuna*)                    podpis  ojca* (opiekuna)* 
 
 

                                                            

PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE: 

 
1. Do świetlicy przyjmowane są dzieci rodziców pracujących. 
2. Rodzice dziecka wypełniają oświadczenia o zatrudnieniu  (druga strona karty). 
3. Wypełnione karty należy składać u wychowawców świetlicy lub w sekretariacie szkoły. 
4. Przyjęcie ucznia do świetlicy poprzedza rozpatrzenie wniosku przez komisję rekrutacyjną.  
5. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach od 6.30 do 16.30.  
6. Doraźna zgoda na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy może być zgłaszana jedynie na piśmie.  
7. Świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosiło ono swoją obecność u wychowawcy   
   świetlicy.  
8. Poza godzinami pracy świetlicy (6.30-16.30) ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka.  
9.Informacje przedłożone przeze mnie są zgodne ze stanem faktycznym. Prawdziwość danych   
    potwierdzam własnoręcznym podpisem.  
10. Zobowiązuję się do uaktualniania zmian dotyczących sytuacji dziecka ( np. numeru telefonu, godzin wyjścia, itp )  

 
 

………..................……………                ……….........…………............................…………………               ….................…………….....……………………..                                   
          miejscowość i  data                                                     podpis  matki* (opiekuna*)                                                             podpis  ojca* (opiekuna)* 

 
 
 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Świetlicy i Procedurami zapewniającymi  
bezpieczny pobyt uczniów w Świetlicy Szkolnej obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 7 w Giżycku 

i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 
 (dokumenty dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce świetlica, u wychowawców świetlicy i bibliotece szkolnej) 
 
 
………..................……………                ……….........…………............................…………………               ….................…………….....……………………..                                  
          miejscowość i  data                                                     podpis  matki* (opiekuna*)                                                             podpis  ojca* (opiekuna)* 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
 



OŚWIADCZENIA O ZATRUDNIENIU RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH  
PRZY ZGŁASZANIU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W GIŻYCKU  
NA ROK SZKOLNY 2023/2024 

 
 
 
matka/opiekun prawny 

 
Ja …………………………………………………..................................................  jako rodzic/opiekun prawny 

(imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego) 
 
dziecka…………………………….............……............……… ubiegającego się o miejsce w świetlicy szkolnej  

(imię i nazwisko dziecka) 
 
w Szkole Podstawowej nr 7 w Giżycku, spełniam jedno z poniższych kryteriów *: 
 
1)  pracuję  lub  prowadzę działalność gospodarczą, 
 
2)  pracuję i  samotnie  wychowuję dziecko w rodzinie, 

3)  nie pracuję  i  samotnie  wychowuję dziecko w rodzinie. 
 
 
 Jestem  świadoma  odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego za złożenie 
fałszywego oświadczenia. 
 
 
…………………….............………………                              ....….............………………….....…….......................………………..                               

miejscowość i data                                          podpis  matki* (opiekuna*)             
 

 
 
 
ojciec/ opiekun prawny 
 
 
 
Ja …………………………………………………..................................................  jako rodzic/opiekun prawny  

(imię i nazwisko ojca/ opiekuna prawnego) 
 
dziecka…………………………….............……............……… ubiegającego się o miejsce w świetlicy szkolnej  

(imię i nazwisko dziecka) 
 
w Szkole Podstawowej nr 7 w Giżycku, spełniam jedno z poniższych kryteriów *: 
 
4)  pracuję  lub  prowadzę działalność gospodarczą, 
 
5)  pracuję i  samotnie  wychowuję dziecko w rodzinie, 

6)  nie pracuję  i  samotnie  wychowuję dziecko w rodzinie. 
 
 
 Jestem  świadomy  odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego za złożenie 
fałszywego oświadczenia. 
 
 
……………….............……………………              …............................……..............…………….....……………………..                              

miejscowość i data                                          podpis  ojca* (opiekuna*)            
 
 

* niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej  nr 7 im. J. Korczaka w Giżycku 
 

OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY 
 
Do odbioru mojego dziecka ze szkoły:  
 
…………………………………………………………...…………………………………………. 

(imię i nazwisko dziecka) 

 
Ja……………………………………………………………………………... legitymująca/-y się dowodem  
                             (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

 
osobistym o numerze …………………………………… upoważniam następujące osoby: 
 

LP Imię i nazwisko Seria i nr dowodu osobistego  
lub nr PESEL 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego 
odbioru przez wskazaną wyżej, upoważnioną przez nas osobę. 

 
Zgodnie z art. 14 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) tzw. „RODO”, informujemy, że: 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 7 im. J. Korczaka reprezentowana przez     
Dyrektora   Szkoły  z siedzibą przy. ul. Wodociągowej 8 , 11-500 Giżycko. 
Został powołany inspektor danych osobowych i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail 
dpo@gizycko.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) w celu umożliwienia Pani/Panu 
odbiór dziecka w sposób zapewniający mu bezpieczeństwo co jest obowiązkiem prawnym placówki uregulowanym w 
statucie, zgodnie z przekazanym upoważnieniem rodzica/prawnego opiekuna. Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym 
podmiotom.  
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres roku szkolnego. 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych; 
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia   2016 
r. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatycznego profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw trzecich.   
Źródłem pozyskania Pani/Pana danych osobowych jest rodzic dziecka, do odbioru którego zostaliście Państwo 
upoważnieni. 
Oświadczenie rodzica dziecka, przekazującego Administratorowi dane osobowe osób upoważnionych do 
odbioru dziecka 
Oświadczam, że zapoznałem/łam z klauzulą informacyjną dołączoną do wniosku, osoby, których dane osobowe 
wpisałem/łam w ww. wykazie i przekazałem/łam je Administratorowi Danych Osobowych za zgodą tych osób, w celu 
identyfikacji jako osoby upoważnionej do odbioru dziecka na wskazany okres. 
 
………………………………… dn. ………………………                    ………………………………………….………. 
                         miejscowość                                                                                                                             (czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów)    
 


