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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY 
w Szkole Podstawowej nr 10 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej 

rok szkolny 2022/2023 

Imię i nazwisko dziecka: .......................................................................................................................... 

Klasa: .............................................  

Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok): .................................................................................................... 

Adres zamieszkania dziecka: .................................................................................................................. 

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

NUMERY TELEFONÓW (WAŻNE!): 

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

.................................................................................................................................................................... 
(tel. domowy, komórkowy, zakładu pracy) 

Imiona i nazwiska rodziców / prawnych opiekunów:  

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

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW: 

MATKA / prawna opiekunka  pracuje   nie pracuje  

OJCIEC / prawny opiekun  pracuje  nie pracuje  

ODBIERANIE DZIECKA ZE ŚWIETLICY (proszę wybrać jedną opcję): 

1)  4 osoby odbierające (imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa)  

a)  ........................................................................................................................................................ 

b)  ........................................................................................................................................................ 

c)  ........................................................................................................................................................ 

d)  ........................................................................................................................................................ 

  godzina odbioru .......................................................  

2) Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka ze szkoły do domu  

o godzinie ………………………………… 

Biorę pełną odpowiedzialność za moje dziecko. 

Informacje o dziecku (np. alergie pokarmowe, choroby, które należy mieć na uwadze podczas pobytu 

dziecka w świetlicy) 

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

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

.....................................................................................................................................................................................  
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Informacje z Regulaminu świetlicy szkolnej. 

 

1.  Świetlica jest czynna w godzinach 645 – 1630 w dni pracy szkoły. 

2.  Do świetlicy przyjmuje się dzieci uczęszczające do klas I, II, III, w pierwszej kolejności rodziców 

pracujących. 

3.  Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. 

4.  Rodzice podają 4 osoby wraz z aktualnymi nr tel. upoważnione do odbioru dziecka. 

5.  W przypadku, gdy stan rodzica (opiekuna /osoby upoważnionej, zamierzającej odebrać dziecko 

ze szkoły wskazuje na spożycie alkoholu lub odurzenie nauczyciel odmawia wydania dziecka 

i nakazuje jej opuszczenie terenu szkoły, w przypadku odmowy powiadamia policję. Nauczyciel 

wzywa drugiego rodzica lub innego opiekuna /osobę upoważnioną do odbioru dziecka, jeżeli jest 

to niemożliwe powiadamia policję.  

6.  Obowiązkiem dziecka jest niezwłocznie zgłosić swoje przyjście wychowawcy świetlicy. 

7.  Nie podlega opiece wychowawców uczeń, który nie zgłosi się do świetlicy. 

8.  O wszelkich zmianach dotyczących odbioru dziecka (osób odbierających, godzin powrotu, wyjść 

samodzielnych itp.) należy informować nauczyciela na datowanymi podpisanym przez 

rodziców/prawnych opiekunów piśmie. Zwolnienia telefoniczne nie będą uwzględniane. 

9.  Uczniowie uczestniczą w zajęciach w świetlicy w godzinach podanych przez rodziców/prawnych 

opiekunów w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy. 

10.  Uczniowie mogą uzyskać zwolnienie z zajęć na podstawie pisemnej prośby rodziców/prawnych 

opiekunów, z zastrzeżeniem przejęcia przez nich odpowiedzialności za dziecko. 

11.  Uczniowie przebywający w świetlicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu świetlicy, 

w szczególności bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych 

zasad higieny, oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. 

12.  Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną 

ponoszą rodzice/ prawni opiekunowie. 

13.  Nauczyciele - wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej 

przedmioty osobiste uczniów. 

14.  Rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są do uzupełnienia Karty zgłoszenia oraz niezwłocznej 

aktualizacji danych, w szczególności numerów telefonów. 

 

Zobowiązuję się do przestrzegania zasad Regulaminu świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 10 

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej 

dla potrzeb oświatowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

Bielsko-Biała, .......................................  .................................................................. 

 data  podpis rodzica /prawnego opiekuna 

 

   

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1.  ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 10 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja 

Adres: ul. Komorowicka 13, 43-300 Bielsko-Biała 

Kontakt: sp10@rejbb.pl  

 

2.  WSPÓŁADMINISTRATOR 

 Nie dotyczy 
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3.  INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

 Imię i nazwisko: Dawid Nogaj 

 Kontakt: inspektor@bezpieczne-dane.eu 

 

4.  CEL PRZETWARZANIA 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia uczniom możliwości korzystania ze świetlicy 

szkolnej oraz dokumentowania zajęć prowadzonych z uczniami w świetlicy. 

 

5. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA 

Przesłanka RODO: art. 6 pkt lit. C w związku z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych określonych w przepisach prawa dot. realizacji zajęć w świetlicy. 

 

6.  ODBIORCY DANYCH  

Nazwa podmiotu i charakter współpracy: uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający 

na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organ prowadzący, organy administracji 

publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa. 

 

7.  OKRES PRZECHOWYWANIA  

Dane będą przetwarzana przez okres realizacji obowiązków wobec uczniów oraz w obowiązkowym 

okresie przechowywania dokumentacji powstającej w Szkole, ustalonym zgodnie z odrębnymi 

przepisami m in. przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt. 

 

8.  PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA 

• dostępu do danych  

• do żądania sprostowania danych 

• do żądania usunięcia danych osobowych  

• do żądania ograniczenia przetwarzania 

• do złożenia skargi od organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) 

 

9.  TRANSFER DO PAŃSTW SPOZA EOG I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH 

 Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej 

 

10. INFORMACJA  

Podanie wskazanych danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu jakim jest zapewnienie 

możliwości korzystania ze świetlicy  

 

11. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE 

 Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany 
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