
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w 

Katowicach zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku  o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000). 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ  

 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 11 W KATOWICACH 

Proszę o przyjęcie mojej córki/syna* 

………………………………………………………………………………………………………… 
(imiona, nazwisko) 

 

urodzonego dnia…………………….............................. 
                           (data i miejsce  urodzenia) 

 

Uczennicy/ucznia* klasy…..………….. 

 

Zamieszkałej/go*w…………………………………………………………………………………… 
(dokładny adres z kodem pocztowym) 

 

INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY 

(świetlica czynna 6.30-17.00) 

I*. Wyrażam zgodę na samodzielne opuszczanie przez moje dziecko (powyżej 7 roku życia) 

świetlicy szkolnej o godzinie............................. ......... .........................  

Przyjmuję na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego 

samodzielnego powrotu do domu. 

UWAGA! Dziecko do 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy szkolnej. 

 

II. Oświadczam, że dziecko będzie odbierane ze świetlicy przez rodziców/opiekunów prawnych 

Imiona  i nazwiska rodziców /opiekunów prawnych............................................................................ 

 

Telefony kontaktowe: MAMA………………………………TATA……………………………… 

 

lub przez niżej wymienione osoby pełnoletnie:  

1. …………………………………………….seria i nr dowodu tożsamości…………………… 

2. …………………………………………… seria i nr dowodu tożsamości…………………… 

3. …………………………………………… seria i nr dowodu tożsamości…………………… 

 



Numer awaryjny (szybki kontakt) do osoby dyspozycyjnej lub miejsca pracy w sytuacji braku 

kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym 

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

III. Oświadczam, że moje dziecko będzie korzystać z przewozu BUSEM (dotyczy dzieci 

posiadających orzeczenie)     TAK/NIE* 

IV. Dziecko będzie opuszczać świetlicę samodzielnie na sygnał domofonu.  

V. Dziecko będzie korzystało systematycznie z opieki wychowawczej w świetlicy  

1. Przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych od 

godziny……………………………………………………………. 

2. Po zakończeniu zajęć lekcyjnych do 

godziny……………………………………………………………………. 

3. Sporadycznie będzie korzystać z opieki świetlicy w godzinach 

RANNYCH/POPOŁUDNIOWYCH* 

 

Ważne informacje o dziecku (stałe choroby, dolegliwości, powody do szczególnej uwagi ze 

strony 

wychowawcy):…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

Informacje dodatkowe 

1. W przypadku nieodpowiedniego zachowania dziecka w świetlicy (zagrażającego 

bezpieczeństwu sobie i innym dzieciom), wychowawcy zobligowani są do 

powiadomienia telefonicznego rodziców  z prośbą o odebranie dziecka ze świetlicy. 

2. W związku z notorycznym łamaniem regulaminu świetlicy i niestosowania się do 

poleceń nauczycieli uczeń może zostać zawieszony w prawach wychowanka 

świetlicy. 

3. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność 

materialną ponoszą rodzice/opiekunowie. 

4. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste dzieci tj. plecaki, czapki, 

okulary, przybory szkolne, ubrania, telefony itp.  
 

.............................................................................. 

(data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

 


