
Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY                                    
na rok szkolny 2020/2021 

 

W pierwszej kolejności do świetlicy przyjmowane są dzieci rodziców pracujących 

(wymagane potwierdzenie zatrudnienia rodziców – zaświadczenia z zakładu pracy)  

oraz dzieci niepełnosprawne 

 
 I. DANE OSOBOWE  

Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………..  klasa ………………………………….  

Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………………………………………….  

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………………………….  

Imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej ………………………………………………………......................................  

    -Telefony kontaktowe ………………………………………………………………………………………………... 

                          - rodzic pracujący    TAK                 NIE  

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego …………………………………………………………………………………………..  

    -Telefony kontaktowe ………………………………………………………………………………………………….  

                          - rodzic pracujący    TAK                 NIE  

II. FAKT SAMOTNEGO SPRAWOWANIA OPIEKI PRZEZ JEDNEGO Z RODZICÓW - zaznaczyć:   TAK     NIE  

IV. DZIECKO BĘDZIE PRZEBYWAŁO W ŚWIETLICY: 

 Przed lekcjami ( do godz. 7:45)      TAK                 NIE  

 Po lekcjach  TAK  do godziny…………………………………………   NIE  

V. WAŻNE INFORMACJE O ZDROWIU DZIECKA …………………………..........................................................  

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

VI.DZIECKO BĘDZIE KORZYSTAŁO ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ(PODKREŚLIĆ WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDZ ):  

       TAK      NIE  

 

VII.   UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 

11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W JAROSŁAWIU 

            Jako rodzic/ opiekun prawny upoważniam do odbioru mojego dziecka  ze świetlicy:                                         

L/P 

Nazwisko i imię 

Nr dowodu 

osobistego/data 

urodzenia w 

przypadku osoby 

niepełnoletniej 

Numer telefonu 

1.  

 

  

2.  

 

  



3.  

 

  

4.  

 

  

 

 

VIII. Oświadczam, że zapoznałem (am) się z Regulaminem Świetlicy Szkolnej SP 11 w Jarosławiu.  

Oświadczam, że podane przeze mnie w niniejszej karcie informacje są prawdziwe i      zobowiązuję 

się  do   uaktualnienia ich zgodnie ze stanem faktycznym.  

IX. Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od momentu zakończenia 

pracy świetlicy szkolnej, tj. od godz. 16:30.  

W przypadku kiedy dziecko nie będzie systematycznie uczestniczyć w zajęciach 
świetlicy lub nie będzie przestrzegać zasad regulaminów może być  skreślone z listy 
wychowanków.  
 

X.KLAUZULA INFORMACYJNA:  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 
2016 r. informuję, że:  
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 11  z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Adama Mickiewicza  w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 39, tel. 166212443. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@sp11.jaroslaw.pl .  
3.Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych, zgodnie z ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie art. 6, ust. 
1 lit. cogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
4. Dane osobowe będą przechowywane w czasie zgodnym z przepisami w/w ustawy. 
4. Każdy rodzic/opiekun posiada prawo do dostępu do danych osobowych dziecka oraz swoich, ich 
sprostowania,usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody. 
5. Rodzic/opiekun ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa. 
Na podstawie art. 6 ust.1 lit a. 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 (4.5.2016 L 
119/28 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie 
przez Szkołę Podstawową Nr 11  z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza  w Jarosławiu, 
ul. Kraszewskiego 39, tel. 166212443,, danych osobowych zawartych w formularzu Karty zgłoszenia 
dziecka do świetlicy szkolnej w zakresie niezbędnym do kontaktu pomiędzy Szkołą a rodzicami.  
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych 

 

 

…………………………………….             ………………………………………         
(podpis matki/opiekunki prawnej)                                                                                               (podpis ojca/opiekuna prawnego)  
 

 

Jarosław, dnia ………………………….                   

 


