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                                                         Załącznik nr 2 do Regulaminu świetlicy szkolnej 

 
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY                                                                       

DLA UCZNIÓW KLAS I-III 
W SPORTOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 

IM. JÓZEFA JAWORSKIEGO 
W ALEKSANDROWIE  ŁÓDZKIM 

                                                                

                                                           ROK SZKOLNY 2022/2023 
Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka. 
 
Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej ……………………………………………………………..   
                                                                                                                (imię i nazwisko dziecka) 

ucznia/uczennicy   klasy   ……………………………….,  

 PESEL DZIECKA………………………….. 
                                                                                                                         

1. Adres zamieszkania dziecka ………………………………………………………… ……………………. 

2. Imiona i nazwisko rodziców  (prawnych opiekunów) …………………………………………..   

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

3. Adres zamieszkania rodziców (prawnych opiekunów) ………………………………………… 

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

4. Aktualne telefony kontaktowe z rodzicami (prawnymi opiekunami) 

 
 

 

 

5. Dodatkowe informacje o stanie zdrowia dziecka (przeciwwskazania, choroby, itp.)  

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

 6. Dodatkowe informacje dotyczące organizacji odrabiania prac domowych przez dziecko w 

świetlicy ……………………………………………………………………………………………………. ……………….. 

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

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

7. Ze względu na pracę w godzinach: 

a) matki (opiekuna prawnego)* ………………………………..……………………… . 

b) ojca (opiekuna prawnego)*………………………………………………………….. . 

 wnioskuję o zorganizowanie dla mojego dziecka zajęć świetlicowych. 

 

Telefon kontaktowy z matką Telefon kontaktowy z  ojcem 
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8.  Dziecko będzie przebywało w świetlicy szkolnej, najpóźniej do godziny ………………………..                                                  
i będzie odbierane  wyłącznie przez osoby posiadające kartę odbioru dziecka ze świetlicy.  
Kartę/karty zamawia rodzic/opiekun prawny i może je przekazać osobie/osobom, które 
upoważnia w ten sposób do odbioru dziecka. Rodzic/opiekun prawny odpowiada za  
posiadanie karty wyłącznie przez osoby, które mają prawo do odbioru dziecka.    

 
     

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego                                     
dziecka od momentu jego odbioru przez upoważnioną przez nas osobę oraz przyjmujemy do 
wiadomości, że  szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka pozostającego  na jej terenie 
w miejscach  nie objętych opieką  nauczyciela oraz poza godzinami pracy nauczycieli  
 i wychowawców. 
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3                                
w Aleksandrowie Łódzkim ul. Bankowa 7/11, 95-070 Aleksandrów Łódzki. Kontakt                           
do Inspektora Ochrony Danych: biuro@msvs.com.pl.  
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) realizacja zdania 
publicznego jakim jest zapewnienie bezpiecznych warunków na świetlicy uczniom oraz 
umożliwienia odbioru dziecka ze świetlicy, zgodnie z przekazanym upoważnieniem 
rodzica/prawnego opiekuna. Odbiorcą danych osobowych mogą być uprawnione organy  na 
podstawie przepisów prawa oraz dostawca systemu Grupa LOCA Sp. z o.o. z siedzibą w 
Działdowie. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów 
o Archiwach Państwowych. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz 
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu 
oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane  
nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu. 
 
 
 

9.  W przypadku zgody na samodzielny powrót dziecka do domu, rodzice (prawni opiekunowie)    
     zobowiązani są przekazać pisemne oświadczenie nauczycielom świetlicy szkolnej. 
 
10.  Od godziny ……..odpowiedzialność za dziecko ponoszą rodzice (prawni opiekunowie) dziecka. 
  
11. Oświadczamy, iż przedłożone  przez nas  w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem 
        faktycznym. 
 
12.  Uczniowie klas IV w wyjątkowych sytuacjach mogą zostać zgłoszeni do udziału  w zajęciach  
        świetlicy szkolnej po uprzednim złożeniu podania do dyrekcji szkoły z umotywowaniem  
        wyżej wymienionego zgłoszenia. 
 
13.  Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy należy wydrukować, wypełnić, podpisać, a następnie  
        skan wysłać na adres szkolasport@wp.pl lub oryginał dostarczyć do sekretariatu szkoły  
        w nieprzekraczalnym terminie do 15.08.2022. 
 
14. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem świetlicy szkolnej. 
 

                                                                                              ………………………………………………………… 
                                                                                                                podpisy rodziców ( prawnych opiekunów) 
 
Aleksandrów Łódzki, dnia ………………………. 
 
 


