
Deklaracja zgłoszenia dziecka  
do świetlicy w Szkole Podstawowej  

im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu 
 

Rok szkolny 2020/2021 
 

 
Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej ……………………………………………………….. 

(imię i nazwisko dziecka) 

ucznia/uczennicy kl. ………………………… 

 
Deklaruję, że moje dziecko będzie uczęszczało do świetlicy w dniach*: 

*Proszę zaznaczyć odpowiednie godziny 

Poniedziałek  w godz.  7:00-9:00 14:00-16.00   

Wtorek  w godz. 7:00-9:00 14:00-16.00  

Środa  w godz.  7:00-9:00 14:00-16.00  

Czwartek  w godz.  7:00-9:00 14:00-16.00  

Piątek  w godz.  7:00-9:00 14:00-16.00  

 

Dodatkowe informacje o dziecku, które mogą okazać się ważne podczas pobytu dziecka 
w świetlicy: 

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

….……………………………………………………………………………………………. 
 
Dane matki*/prawnego opiekuna:                           Dane ojca*/prawnego opiekuna: 
Imię i nazwisko:                                                         Imię i nazwisko: 
……………………………………………….           …………………………………………... 
Telefon............................................................           Telefon............................................................. 
Miejsce pracy:                                                           Miejsce pracy: 
…...................................................................            ....................................................................... 
........................................................................          ........................................................................ 
telefon............................................................           telefon............................................................. 
 

* jeśli matka/ojciec ma odebrane prawa rodzicielskie proszę nie wpisywać danych tej osoby 

 
1. Świadomy/-a/ odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych (zgodnie z art. 233 

kodeksu karnego), oświadczam, że podane przeze mnie dane i informacje są zgodne ze stanem 
faktycznym.  

2. Zobowiązuję się do:  

 zapoznania się i przestrzegania regulaminu świetlicy SP im. M. Dąbrowskiej w Jarosławcu,  

 przestrzegania godzin pracy świetlicy: 7:00-9:00, 14:00-16:00 

 
W przypadku rezygnacji w ciągu roku poinformuję o tym fakcie na piśmie. 

Data........................................           ........................................................................ 



Podpisy obojga rodziców / opiekunów prawnych 
 
 
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka w celach 

związanych z funkcjonowaniem SP. 

 

Data ……………………..               ………………………………………………. 
Podpisy obojga rodziców /prawnych opiekunów 

 

 

 

 

 

Data przyjęcia dziecka do świetlicy w r. sz. 2020/2021: ………………………………… 

 

   …………………………………… 

  

 

 

Data wypisania dziecka ze świetlicy w r. sz. 2020/2021: ………………………………… 

 

   …………………………………… 

  

 



Oświadczamy, że będziemy samodzielnie odbierać dziecko ze świetlicy lub przez nas 
UPOWAŻNIONE OSOBY (zgoda od nich na przetwarzanie danych osobowych) 

 

Lp. Imię i nazwisko 
Stopień 

pokrewieństwa 
Nr dowodu  
osobistego 

Numer telefonu  
kontaktowego 

1 
  
 

matka*/prawny 
opiekun  

    

2 
  
 

ojciec*/prawny 
opiekun  

    

3 
 
  

      

4 
 
  

      

………………..........................................                  .................................................................             
 podpis ojca*/prawnego opiekuna                                             podpis matki*/prawnej opiekunki 

* niepotrzebne skreślić 

 Oświadczamy, że będziemy samodzielnie odbierać dziecko ze świetlicy lub przez nas 
UPOWAŻNIONE OSOBY NIEPEŁNOLETNIE   
(zgoda Rodziców na przetwarzanie danych osobowych)  

Lp. Imię i nazwisko 
Stopień 

pokrewieństwa 
Numer telefonu 
kontaktowego 

1 
  
 

    

2 
  
 

    

3 
 
  

    

4 
 
  

    

Bierzemy całkowitą odpowiedzialność za ich powrót do domu. 

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, któremu miałoby być 

wydane dziecko ze świetlicy w SP w Jarosławcu, do celów związanych z procesem 

opiekuńczo- wychowawczym w świetlicy w SP Jarosławcu. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak jej brak uniemożliwi wydanie rodzeństwu dziecka ze 

świetlicy. Zgodę można wycofać w każdej chwili. 

 

Data........................................ ........................................................................ 
podpisy obojga rodziców / opiekunów prawnych 

 



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

 

Ja, niżej podpisana/ny ………………………………………………………………………….. 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym niżej zakresie: 

  
imię  i nazwisko ………………………………………………………………………………… 
seria i numer dowodu …………………………………………………………………………... 
 
przez: Szkołę Podstawową im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu.   
 
w celu odbierania dziecka ………………………….……………………. ze świetlicy szkolnej. 
  
  
       
 
                                                     ……………………………………………………………………. 
                                                                              Miejsce, data i podpis osoby wyrażającej zgodę 
 
 
 

Obowiązek informacyjny 
 

1. Administratorem podanych danych osobowych jest Szkoła Posatawowa im. Marii Dąbrowskiej 
w Jarosławcu.   

2. Podanie powyższych danych jest obowiązkiem umownym, zaś cofnięcie przez Panią/Pana 
zgody będzie skutkowało brakiem możliwości odbierania dziecka ze szkoły. 

3. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania. 

4. Dane osobowe są zbierane celem zapewnienia dzieciom bezpiecznego powrotu ze szkoły do 
domu. 

5. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie 
przepisów prawa. 

6. Zaprzestanie przetwarzania danych osobowych będzie miało miejsce po zakończeniu 
korzystania przez dziecko ze świetlicy szkolnej lub po cofnięciu Pani/Pana zgody na ich 
przetwarzanie. 

7. W przypadku stwierdzenia, że Pani / Pana dane osobowe są przetwarzanie niezgodnie z prawem 
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 
                                                                             

 
Potwierdzenie zapoznania się z informacją 
                                                                                                
 
 
                                                     ……………………………………………………………………. 

                                                                              Miejsce, data i podpis 

                                                                                 
                                                                                       
 



 Jarosławiec, dnia ……………………………… 
 

UPOWAŻNIENIE DO JEDNORAZOWEGO ODBIORU DZIECKA  
ZE ŚWIELICY SZKOLNEJ 

 
Upoważniam panią/pana ………………………………………………………….. do odbioru mojej 

córki/mojego syna .....................................................................................................    ........................  

                                      (imię i nazwisko dziecka)                                                                 (klasa) 

 
legitymującą/legitymującego się dowodem osobistym ……………………………………………….. 
                                                                                                                                (seria i numer)                                                       
w dniu ………………………….. 
 
 

…………………………………………………………. 
czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby upoważnionej 
 

Ja, niżej podpisana/ny ………………………………………………………………………….. 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym niżej zakresie: 

imię  i nazwisko ………………………………………………………………………………… 
seria i numer dowodu …………………………………………………………………………... 
 
przez: Szkołę Podstawową im. Marii Dabrowskiej w Jarosławcu 
 
w celu odebrania dziecka ………………………….……………………. ze świetlicy szkolnej. 
   
 
                                                  Jarosławiec,  ……………………………………………………. 
                                                                              data i podpis osoby wyrażającej zgodę 
 

Obowiązek informacyjny 
• Administratorem podanych danych osobowych jest Szkoła Posatawowa im. Marii Dąbrowskiej w 

Jaroslawcu.   
• Podanie powyższych danych jest obowiązkiem umownym, zaś cofnięcie przez Panią/Pana zgody będzie 

skutkowało brakiem możliwości odbierania dziecka ze szkoły. 
• Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
• Dane osobowe są zbierane celem zapewnienia dzieciom bezpiecznego powrotu ze szkoły do domu. 
• Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów 

prawa. 
• Zaprzestanie przetwarzania danych osobowych będzie miało miejsce po zakończeniu korzystania przez 

dziecko ze świetlicy szkolnej lub po cofnięciu Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie. 
• W przypadku stwierdzenia, że Pani / Pana dane osobowe są przetwarzanie niezgodnie z prawem 

przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

                                                                            
 
        Potwierdzenie zapoznania się z informacją 
                                                                                                
                                                   Jarosławiec,………………………………………………………… 

                                                                               data i podpis 



 
 Jarosłwiec, dnia ………………………………. 

 

OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNYM POWROCIE DZIECKA ZE 
ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 
 
Wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu mojej córki/mojego syna 
  
...........................................................................................    ...........................    
                                      (imię i nazwisko dziecka)                                                         (klasa) 

 
Poniedziałek  o godz. ……………… 
Wtorek  o godz. ……………… 
Środa  o godz. ……………… 
Czwartek  o godz. ……………… 
Piątek  o godz. ……………… 
 
 
 
 
 
Jednocześnie oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za jego 
bezpieczeństwo w drodze ze szkoły do domu. 
 
 

…………………………………………………………. 
czytelny podpis obojga rodziców/prawnych opiekunów 

 
 


