
 
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jonkowie 

ul. Ks. Jana Hanowskiego 29  11 – 042 Jonkowo 
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

I. DANE OSOBOWE 
Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………….........................  klasa …………… 
Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………………………………………………. 
Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej/………………………………………………………..................................... 
                       -telefony kontaktowe……………………………………………………………………………….. 
Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego/………………………………………………………………………………………….. 
  -telefony kontaktowe …………………………………………………………………………………………………. 
II. WAŻNE INFORMACJE O ZDROWIU DZIECKA ………………………….......................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
III. Pobyt dziecka w świetlicy szkolnej. 
Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30- 7.50 i 11.50  do 16.30. 
Opieką świetlicową objęte są dzieci, dojeżdżające do szkoły oraz dzieci, których rodzice pracują 
zawodowo. 
1. Deklaruję, że moje dziecko będzie codziennie odbierane ze świetlicy szkolnej przez rodziców, lub 
osoby do tego upoważnione. 

…..................................................................................... 
Podpis rodziców/ prawnych opiekunów/ 

/OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH/ 
Oświadczam, iż nie mogę zapewnić opieki dziecku w godzinach 
wymienionych w pkt. III w związku z moim czasem pracy, 
organizacją dojazdu do szkoły lub innymi okolicznościami 
wymagającymi opieki w szkole((załącznik  
nr 2 Rozp. MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 
statutów szkół publicznych) 
 
                     ………………………………………………………........ 
    (podpis matki/opiekunki prawnej) 

Oświadczam, iż nie mogę zapewnić opieki dziecku w godzinach 
wymienionych w pkt. III w związku z moim czasem pracy, 
organizacją dojazdu do szkoły lub innymi okolicznościami 
wymagającymi opieki w szkole((załącznik  
nr 2 Rozp. MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 
statutów szkół publicznych) 
 

                       …...……………………………………………………………..                                    
(podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 
2. Deklaruję, że moje dziecko będzie dojeżdżało do szkoły autobusem dedykowanym dla uczniów 
szkoły. 
Oświadczam, że znam rozkład lekcji mojego dziecka oraz rozkład kursu i godzin autobusów gminnych, 
którymi moje dziecko będzie się poruszało. 
                                                                                            ……………………………………………… 

Podpis rodziców/ opiekunów prawnych/ 
 
Zobowiązuję moje dziecko …..........................................................................//imię i nazwisko dziecka/ 
do zgłoszenia się do świetlicy porannej, niezwłocznie, po przyjeździe autobusu na przystanek szkolny 
oraz odjazdu do ......................................................................................../ nazwa miejscowości / 
po zakończonych lekcjach i zajęciach dodatkowych, pierwszym, najwcześniejszym kursem autobusu 
dedykowanego uczniom szkoły lub niededykowanego, jeśli dziecko ukończyło 11 lat. 
                                                                                                      …............................................................................. 

Podpis rodziców / prawnych opiekunów/ 
 
3. Wyrażam  zgodę / nie wyrażam zgody / na samodzielne wyjście dziecka na zajęcia  pozalekcyjne 
odbywające się na terenie szkoły zgodnie z regulaminem zajęć dostarczonych przez osoby je 
prowadzące. 
                                                                                                                                 ………………………………………………………….................. 
                                                                                                                                podpisy rodziców/opiekunów/ 
 



 4.Wyrażam zgodę, nie wyrażam zgody, na samodzielny powrót mojego dziecka ze świetlicy szkolnej 
do domu, lub na zajęcia odbywające się poza terenem szkoły. Zobowiązuję się do podania w formie 
pisemnej daty i godziny, w których dziecko może samodzielnie opuścić świetlicę. Przejmuję za Nie 
odpowiedzialność zgodnie z Ustawą z dnia 20.06.97r., Prawo o ruchu drogowym. 
                                                                                                                                  
                                                                                                                                     ...........................................................................  
                                                                                                                                 podpisy rodziców/opiekunów prawnych 
5.  Odbiór dziecka ze świetlicy szkolnej przez niepełnoletnie rodzeństwo.  
    Powołując się na art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 20.06.1997 r. o Prawie o ruchu drogowym, który   
    stanowi, że dziecko w momencie ukończenia 7 roku życia może samodzielnie korzystać z drogi,  
    zezwalam na odbiór córki/syna ze świetlicy szkolnej przez niepełnoletnie rodzeństwo:  
    ...................................................................................................(imię i nazwisko osoby niepełnoletniej). 
                                                                                                                            
                                                                                                                                 ................................................................................  
                                                                                                                                           podpisy rodziców/opiekunów prawnych 
 
IV. OŚWIADCZAM, że zapoznałem (am) się z Regulaminem świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej im.  
                                     Tadeusza Kościuszki w Jonkowie.  
        OŚWIADCZAM, że podane przeze mnie w niniejszej karcie informacje są prawdziwe i zobowiązuję  
                                  się do uaktualnienia ich zgodnie ze stanem faktycznym. 
 
Jonkowo, dnia ………………………….                  …………………………………….       ……………………………………… 
      (podpis matki/opiekunki prawnej)        (podpis ojca/opiekuna prawnego) 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:1. Administratorem Pani/Pana danych 
jest Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jonkowie reprezentowana przez Dyrektora (adres: ul. Ks. Hanowskiego 29, 11-042 
Jonkowo  adres e-mail: spjonkowo@jonkowo.pl, nr telefonu/fax:  89 5129221). 

1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e - mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres 
Administratora. 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej, a następnie w związku z 
prowadzeniem dziennika zajęć w świetlicy oraz odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Przepisy szczególne zostały zawarte w ustawie z dnia 14 
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910) oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 
sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646) - w związku z 
prowadzeniem dziennika zajęć w świetlicy. Przetwarzanie danych jest wymogiem ustawowym. Osoby, których dane dotyczą 
są zobowiązane do ich podania. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością realizacji ustawowego celu 
przetwarzania danych.  

4. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i 
przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora. 

5. Dane osobowe zawarte w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej, nie będą udostępniane osobom trzecim. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zapewnienia zajęć świetlicowych dla uczniów a następnie przetwarzane w 
dalszych celach archiwalnych zgodnie z obowiązkiem archiwizowania i przechowywania dokumentacji.  

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

b) sprostowania nieprawidłowych danych; 

c) żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

Oświadczam, że zapoznałam/em/ się z powyższą Klauzulą informacyjną, dotyczącą sposobu przetwarzania danych osobowych. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przeze mnie w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej. 

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

podpis rodziców / opiekunów prawnych / 


