
KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE 
PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SOBOLEWIE 

W roku szkolnym 2023/2024 

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-16.30 w dni zajęć szkolnych. 

Proszę o przyjęcie dziecka  ..................................................................................................................................  

uczennicy/ucznia klasy  ..............  do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2022/2023 

1.   DANE OSOBOWE DZIECKA: 
 

Imię i Nazwisko  

Data i miejsce urodzenia  

Adres zamieszkania  

2. IMIONA I NAZWISKA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
 

MATKA  Telefon kontaktowy  
OJCIEC  Telefon kontaktowy  

3. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU (Jeżeli dziecko wymaga szczególnej opieki,  np. alergie, przewlekłe choroby itp.)  

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

Oświadczenie rodziców / opiekunów o sposobie opuszczania przez dziecko świetlicy: 

•   dziecko może opuścić świetlicę samodzielnie (TAK / NIE) o godzinie: 
 

 PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

Godziny      

Oświadczam, że biorę pełna odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze ze szkoły do 
domu z jego samodzielnym powrotem. 

Sobolew, dn. ………………………….. Podpis rodzica ………………………………………………. 

•    dziecko będzie odbierane ze świetlicy przez: 
 

L.p. Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
do odbierania dziecka ze świetlicy 

Wyrażam zgodę na okazanie 
dowodu osobistego w celu 
zweryfikowania tożsamości 

Podpis osoby upoważnionej 

1    

2    

3    

4    

Dziecko będzie odbierane przez starsze niepełnoletnie rodzeństwo (imię i nazwisko)................................................ 

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

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

Biorę całkowitą odpowiedzialność za powrót mojego dziecka ze szkoły pod opieką w/w rodzeństwa. 

Sobolew dn., ………………............   ............................................................... 
 podpis rodzica /opiekuna prawnego



Informacje dodatkowe: 
• Mając na względzie bezpieczeństwo Państwa dziecka, w przypadku zaistnienia potrzeby opuszczenia świetlicy 
w sposób inny niż wskazany powyżej (np. samodzielne wyjście, odbiór dziecka przez innego członka rodziny, 
znajomego czy rodzica innego ucznia) prosimy o dostarczenie pisemnej informacji na ten temat. Informacja 
powinna zawierać datę i godzinę samodzielnego wyjścia lub dane osobowe osoby upoważnionej do odbioru 
dziecka, a także podpis rodzica. 
• Prosimy, aby wcześniejsze zwolnienie ze świetlicy odbywało się w formie pisemnej (w tym np. sms od 
rodzica/opiekuna, wiadomość wysłana przez dziennik Librus). 
• W przypadku pięciokrotnego nieodebrania dziecka ze świetlicy po godzinie 17.00 zostanie uruchomiona 
procedura zgodnie z systemem wychowawczym szkoły. 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 
(UE) 2016/679 z dn. 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 - RODO) (Dz.U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, że 
Administratorem Państwa danych osobowych jest: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w 
Sobolewie, ul. Kościuszki 17, 08-460 Sobolew, tel. 25 682 56 79. 
Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) - 
Pana Mariusza Hałasa, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można 
kontaktować się pod adresem mail: inspektor@cbi24.pl. 
Do zakresu działania Administratora należy wykonywanie zadań publicznych oraz innych o charakterze 
kulturalnym, sportowym i rozrywkowym. Administrator gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań 
wynikających z przepisów prawa oraz pozostałych zadań na podstawie Państwa zgody. 
Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z ustawy Prawo Oświatowe i zadań zleconych przez 
instytucje nadrzędne wobec Administratora oraz na podstawie zgód wyrażonych przez osobę, której dane są 
przetwarzane. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie, 
niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. 
W zależności od czynności przetwarzania, której poddawane są Państwa dane osobowe w Publicznej Szkole 
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie, podanie danych osobowych może być wymagane 
przepisami prawa, niezbędne do realizacji obowiązku szkolnego lub dobrowolne. 
W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą 
przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. inne jednostki oświatowe, jednostki gminne, wymiar 
sprawiedliwości, administracja skarbowa itp.) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym 
osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania świadczących usługi na rzecz Administratora. 
Dane osobowe przetwarzane przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie 
przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z 
terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 
Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość: 

 dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 
 żądania ich sprostowania, 
 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą 
elektroniczną, kierując korespondencję na adres inspektor@cbi24.pl 
Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę, ma prawo do cofnięcia tej 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie 
Państwa danych osobowych przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie, ul. 
Kościuszki 17, 08-460 Sobolew. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich 
podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez 
merytoryczną komórkę Administratora Danych prowadzącą przetwarzanie. 
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