
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 40 W GDYNI 

 

Proszę o przyjęcie ……………………………………………………. ucznia klasy………….. 

do świetlicy szkolnej od dnia ………………………….. . 

Dane o dziecku: 

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

Adres zamieszkania i nr telefonu……………………………………………………………….. 

Stałe choroby, wady rozwojowe, alergie itp……………………………………………………. 

Oświadczenie o odbieraniu dziecka ze świetlicy 

• Rodzice są zobowiązani  do przyprowadzania i odbierania dziecka w godzinach pracy 

świetlicy tj. 6.30 – 17.00 

• Zgodnie z regulaminem świetlicy, dziecko ze świetlicy szkolnej mogą odbierać 

jedynie rodzice( opiekunowie prawni) lub wyznaczone przez nich osoby, zgodnie z 

wpisem do karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.  

• Rodzice ( opiekunowie prawni) mogą  upoważnić dziecko z klas II  i III do 

samodzielnego powrotu ze świetlicy do domu zaznaczając poniżej w karcie. 

•  Rodzice ( opiekunowie prawni) nie mogą przez telefon polecić dziecku na 

samodzielny powrót ze świetlicy do domu. 

Dziecko będzie /nie będzie wychodziło ze świetlicy samo ( proszę podać dni i godziny): 

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

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

Dziecko z opieki świetlicowej będzie korzystało w godzinach od ………… do ……………... 

 

Upoważniamy do odbioru dziecka ze świetlicy następujące osoby: 

1. Imię i nazwisko……………………………………………….. nr dowodu osobistego 

……………………………. telefon kontaktowy……………………………………… 

2. Imię i nazwisko………………………………………………… nr dowodu osobistego 

……………………………. telefon kontaktowy ……………………………………. 

3. Imię i nazwisko………………………………………………… nr dowodu osobistego 

…………………………….. telefon kontaktowy ……………………………………. 

4. Imię i nazwisko……………………………………………… nr dowodu osobistego 

……………………………... telefon kontaktowy …………………………………. 

 



Wszelkie zmiany dotyczące pobytu dziecka w świetlicy( np.: wcześniejsze, samodzielne 

wyjście, zajęcia dodatkowe, wycieczki), rodzice/opiekunowie zobowiązani są 

przekazywać wychowawcom świetlicy na bieżąco. 

 

Dane o rodzicach( opiekunach prawnych ): 

1. Imię i nazwisko matki……………………………………… nr telefonu………………. 

Miejsce zamieszkania ………………………………………………………………….. 

2. Imię i nazwisko ojca ………………………………………..nr telefonu………………. 

Miejsce zamieszkania ………………………………………………………………….. 

Informacja o  zatrudnieniu:  

1. Matka/ opiekunka prawna                Pracuje zawodowo                 Nie pracuje zawodowo   

      ( proszę zakreślić właściwe)                             

2. Ojciec/ opiekun prawny                    Pracuje zawodowo                 Nie pracuje  zawodowo  

      ( proszę zakreślić właściwe)                             

 

Na podstawie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r.) niniejszym  

 

wyrażam / nie wyrażam* 

 

zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie Zgłoszenia Dziecka  

do Świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 40 w Gdyni  w celu zapewnienia mojemu dziecku opieki i zajęć 

w świetlicy szkolnej przez Szkołę Podstawową nr 40 im. kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta z 

siedzibą w Gdyni. Nie wyrażenie zgody jest równoznaczne z brakiem możliwości przyjęcia Pani/ Pana 

dziecka do świetlicy. 

* zakreślić właściwe 

 

1. Oświadczam, że przedłożone przez mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

2. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem świetlicy i akceptuję go.   

 

Gdynia, dnia …………………..       ………………………           …………………… 

                                                                podpis matki(opiekunki)            podpis ojca(opiekuna) 

 

 


