
KARTA  ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 IM. GEN. J. BEMA W TARNOWIE 

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 
 

1. Dane osobowe dziecka: 

Imię i nazwisko, klasa  

Data urodzenia  

Pesel  

      

2. Rodzice/prawni opiekunowie 

Oświadczamy, że pracujemy w godzinach pobytu dziecka w szkole i w związku                

z tym nie możemy zapewnić mu opieki w tym czasie. 

 imię i nazwisko tel. prywatny tel. do pracy 

 

Matka 

 

 

 

  

 

Ojciec  

 

 

 

  

Należy podać co najmniej dwa aktualne numery kontaktowe do rodziców/prawnych 

opiekunów! 

Prosimy o natychmiastową aktualizację numerów telefonów w razie ich zmiany! 

 

3. Informacje o stanie zdrowia dziecka mające znaczenie podczas pobytu dziecka                                 

w świetlicy (choroby, alergia, leki) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ……………………………………………… 

………………………………………………. 
     podpisy rodziców/prawnych opiekunów 

 

INFORMACJA  

Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 97 z 1997r. art. 24, 32, 35 wraz ze zmianami,   administrator danych 

osobowych w szkole Podstawowej nr 15 im. Gen. J. Bema w Tarnowie zbiera i przetwarza dane osobowe Państwa dziecka                                     

i członków jego rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej 

działalności szkoły. Przysługuje Państwu prawo wglądu do zbieranych danych oraz uzupełnienia, uaktualnienia czy sprostowania               

w razie stwierdzenia, że dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Administrator dołoży wszelkich starań, aby dane były 

zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem. 



4. Oświadczam/y, że moje/nasze dziecko może samodzielnie wracać do domu                                

o godz. ....................................................... 

Biorę/bierzemy pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka od momentu 

opuszczenia przez nie świetlicy. 

5. Osoby upoważnione do odbierania dziecka ze świetlicy: (imię i nazwisko,                      

nr dowodu osobistego) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upoważnienie dla osób niepełnoletnich należy wypełnić oddzielnie. 

UWAGA! 

Sześciolatki mogą być odbierane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. 

6. Oświadczenia i zgody rodziców: 

 Moje/nasze dziecko w czasie pobytu w świetlicy może za zgodą nauczyciela 

samodzielnie wychodzić na teren Szkoły (do biblioteki, sklepiku szkolnego, toalety, 

szatni). 

 Zapoznaliśmy się z zasadami obowiązującymi w świetlicy. Zobowiązujemy się do 

ścisłej współpracy z wychowawcami w celu zapewnienia dziecku najlepszych 

warunków pobytu w świetlicy. 

 Przyjmujemy do wiadomości, że Szkoła odpowiada za bezpieczeństwo dziecka od 

momentu wejścia do świetlicy w godzinach pracy wychowawców, tj. od 6.30 do 16.30. 

 Zobowiązujemy się do punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy. 

 Przyjmujemy do wiadomości, że świetlica nie ponosi odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo dziecka w sytuacji, gdy nie zgłosiło się ono do świetlicy, w miejscach 

nieobjętych opieką nauczyciela oraz poza godzinami pracy świetlicy. 

 O wszelkich zmianach dotyczących odbierania dziecka ze świetlicy zobowiązujemy się 

powiadamiać wychowawców świetlicy na piśmie. Bez pisemnego upoważnienia 

dziecko nie może opuścić świetlicy. 

 

Tarnów, …....................... …............................................................................. 
podpisy rodziców /prawnych opiekunów dziecka 


