
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 

IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO W BIŁGORAJU 

NA ROK SZKOLNY 2019 / 2020 

 
 

 

Informacje o dziecku 
 

Nazwisko i imiona ucznia 

 

 
Klasa  
(rok szkolny 2019/20) 

 

Data i miejsce urodzenia 

ucznia  

 

 

 

 

Adres zamieszkania ucznia 

 

 

Dodatkowe informacje o dziecku 

Zainteresowania lub 

uzdolnienia dziecka 
 

Informacje o rodzicach (prawnych opiekunach) 

Imiona i nazwiska 

rodziców (prawnych 

opiekunów dziecka) 

Matki  (prawnego opiekuna ) Ojca  (prawnego opiekuna) 

 

 
 

Telefony kontaktowe  
 

 
 

 

Adresy zamieszkania  

 

  

 

Uzasadnienie ubiegania się o przyjęcie dziecka do świetlicy- oświadczenie rodziców: 
 

Oświadczam, że pracuję zawodowo i nie mogę zapewnić dziecku opieki przed i po lekcjach 

Nazwa i adres zakładu  pracy  

matki/prawnego opiekuna 

 Podpis 

matki/prawnego 

opiekuna 
 

 

Nazwa i adres zakładu pracy  

ojca/prawnego opiekuna 
 

 Podpis 

ojca/prawnego 

opiekuna 
 

 

Fakt samotnego  sprawowania opieki przez jednego  

z rodziców/prawnych opiekunów 
TAK1 NIE 

Inne powody do objęcia dziecka opieką 

świetlicową 
 

 
 

Dni oraz deklarowane godziny pobytu dziecka w świetlicy: 

 

I semestr      II semestr 
1. Stały wymiar godzin:           1.    Stały wymiar godzin:  

od poniedziałku do piątku od godz. ……. do godz. ….. od poniedziałku do piątku od godz. ……. do godz. ….. 
2. Niepełny wymiar w godzinach:                     2.     Niepełny wymiar w godzinach: 

poniedziałek od……..…. do …………….  poniedziałek od……..…. do ……………. 
wtorek  od……..…. do …………….  wtorek  od……..…. do ……………. 
środa   od……..…. do …………….  środa   od……..…. do ……………. 
czwartek  od……..…. do …………….  czwartek  od……..…. do ……………. 
piątek  od……..…. do …………….  piątek  od……..…. do ……………. 

 
 

1  Niepotrzebne skreślić  



 

Osoby upoważnione do odbierania dziecka ze świetlicy 
Lp. Imię i nazwisko osoby upoważnionej  

  

  

  

  
 
 

Samodzielny powrót ucznia TAK1 NIE 
W przypadku zaznaczenia „TAK” należy złożyć pisemne oświadczenie informujące o dniach i godzinach 

samodzielnego opuszczania świetlicy przez ucznia 

Zezwalam na odrabianie przez moje dziecko zadanych prac domowych w świetlicy. TAK1 NIE 
 
 

1  Niepotrzebne skreślić  

Zobowiązania 
Zobowiązuję się do: 

1. Pokrycia kosztów zakupu wyprawki papierniczej w kwocie 10 zł za semestr (wpłata przy zapisie). 

2. Punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej. 

3. Zapoznania się i przestrzegania Regulaminu, który obowiązuje w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 5. 

4. Współpracy z wychowawcami świetlicy w sprawach dotyczących pobytu i funkcjonowania dziecka                                            

w świetlicy. 

 

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w świetlicy szkolnej 

 

1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej doprowadzane są i odbierane przez rodziców/prawnych opiekunów z sali świetlicowej. 

2. Wychowawca świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo dziecka od czasu wejścia ucznia do świetlicy. 

3. Obowiązkiem rodzica/prawnego opiekuna jest każdorazowe poinformowanie wychowawcy o zabraniu dziecka ze świetlicy 

szkolnej. 

4. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów lub osoby przez nich upoważnione na karcie 

zgłoszenia. 

5. Uczeń, który nie ukończył 7-go roku życia nie może sam wyjść ze świetlicy do domu. W uzasadnionych przypadkach może 

być odebrany przez rodzeństwo mające co najmniej 10 lat po okazaniu pisemnej zgody od rodziców (podstawa prawna: Art. 

43.1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.) 

6. Samodzielnie wyjść ze świetlicy może dziecko posiadające pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na samodzielny 

powrót do domu. 

7. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przynoszone przez uczniów wartościowe przedmioty. 

8. Wychowanek ma obowiązek stosować się do rozkładu  zajęć obowiązujących w świetlicy szkolnej i brać udział   w zajęciach 

organizowanych przez wychowawców. 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH  

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju, 23-400 

Biłgoraj, ul. Nadstawna 62 a.  

Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez e-mail: iod@bilgoraj.pl lub pisemnie na adres siedziby 

Administratora.  

Państwa dane osobowe oraz dane kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 5 

im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju i zapewnienia odpowiedniej formy kształcenia. 

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 RODO, tj. w celu wykonania obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia 

skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych są dostępne na stronie internetowej Administratora oraz                  

w jego siedzibie.  

 

 

Biłgoraj, dnia ………      ……………………………………….            ……………………………………… 

               Czytelny podpis matki/prawnego opiekuna          Czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna 

 

Data złożenia wniosku Podpis osoby przyjmującej wniosek 

 
 

 
 

mailto:iod@bilgoraj.pl

