
KARTA UCZESTNIKA ŚWIETLICY 

w Szkole Podstawowej 

im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu 

w roku szkolnym 2022/2023 
 

 

1. Nazwisko i imię dziecka: ............................................……………………………………………. 

2. Nazwiska i imiona rodziców /prawnych opiekunów/ 

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

3. Data i miejsce urodzenia dziecka: .....................................………………………………………… 

4. Klasa ..................……………….. 

5. Miejsce zamieszkania: ......................................................………………………………………… 

6. Numery telefonów: Matka: ........................…………………….. Ojciec: ........................……….. 

7. Miejsce pracy rodziców/prawnych opiekunów. 

Oświadczamy, że pracujemy w poniższych zakładach pracy: 

Miejsce pracy i godziny pracy matki: 

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

godziny pracy: ……………………………………………………………………………………….. 

Miejsce pracy i godziny pracy ojca: 

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

godziny pracy:………………………………………………………………………………………… 

8. Pobyt dziecka w świetlicy (tabela do wypełnienia we wrześniu): 

dni tygodnia  godzina rozpoczęcia 

zajęć świetlicowych 

godziny odbioru 

dziecka ze świetlicy 

godziny odjazdu 

autobusem 

Poniedziałek 

 

   

Wtorek 

 

   

Środa 

 

   

Czwartek 

 

   

Piątek 

 

   



9. Osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka ze świetlicy: 

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

imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa 

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

imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa 

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

imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa 

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

imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa 

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

imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa 

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

imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa 

 

Warunkiem wydania dziecka ze świetlicy szkolnej osobom wymienionym w pkt. 9 jest 

potwierdzenie tożsamości upoważnionej osoby przez nauczyciela świetlicy (np. na podstawie 

dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu). 

 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od 

momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej upoważnioną przez nas osobę. 

 

 

Budzyń, dn. .....................................................................................................................………… 

                                              (Czytelny podpis rodziców /opiekunów) 

 

 



Przyjmuję do wiadomości, iż świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu, w 

którym zgłosiło ono swoją obecność u wychowawcy! 

Zobowiązuję się do przestrzegania godzin pracy świetlicy i punktualnego odbioru dziecka. 

Zobowiązuję się do współpracy i współdziałania z wychowawcami świetlicy w zakresie w/w 

funkcji, które pełni świetlica szkolna. 

Oświadczam, że informacje przedłożone przeze mnie są zgodne ze stanem faktycznym. 

Prosimy o niezwłoczne uaktualnianie zmian dotyczących sytuacji dziecka, np. numery tel, 

godziny wyjść, itp. 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem świetlicy szkolnej. 

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

                            /Miejscowość, data/ /Czytelny podpis rodziców, opiekunów/ 

 

 

Jeżeli dziecko będzie samo opuszczało świetlicę szkolną należy wypełnić poniższe 

oświadczenie. 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczanie przez moje dziecko 

imię i nazwisko dziecka………………………….................................................… …świetlicy szkolnej. 

Ponoszę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego samodzielnego 

powrotu do domu. 

 

………………………………………………. 

data, czytelny podpis rodzica 

………………………………………………. 

seria i nr dowodu osobistego 

 



Oświadczenie 

o wyrażeniu zgody przez rodzica na przetwarzanie danych osobowych własnych i dziecka 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1 – (zw. RODO) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) – wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych moich i mojego dziecka do celów związanych z zapisem do świetlicy szkolnej. 

                

    …………………………………………………………………….  

    …………………………………………………………………….. 

       /podpis rodziców dziecka/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Budzyń, dn. ………………………. 

 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

  (imię i nazwisko obojga rodziców/ prawnych opiekunów) 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć, 

konkursów i uroczystości organizowanych przez Szkołę Podstawową im. Powstańców 

Wielkopolskich w Budzyniu oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na 

stronie internetowej szkoły, w kronice szkolnej oraz tablicach ściennych, gazetkach, publikacjach i 

folderach szkolnych w celu informacji i promocji Szkoły. 

Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr 

osobistych ani innych praw. 

………………………………………………………………………………………………… 
( imię/imiona i nazwisko dziecka , klasa) 

 

Podstawa prawna: 

1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2016r w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922.). 

 

...…………………..………………………….. 

 

…...…………………………………………… 

                                                                                           (czytelne podpisy obojga rodziców lub prawnych opiekunów ) 


