
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ              

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 

Proszę o przyjęcie………………………………………………………………………………. 

                                                             (imię i nazwisko dziecka) 

ucznia klasy …………. do świetlicy szkolnej w  roku szkolnym 2022/23. 

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

Dane rodziców/opiekunów prawnych dziecka: 

Matka - ……………………………………………aktualny numer telefonu…………………. 

Oświadczam, że jestem osobą pracującą. 

 

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej wynikającą z artykułu 233 Kodeksu karnego za złożenie fałszywego 

oświadczenia* 

 

 

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

(podpis osoby składającej oświadczenie)  

 

Ojciec - ……………………………………………aktualny numer telefonu……………… 

Oświadczam, że jestem osobą pracującą. 

 

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej wynikającą z artykułu 233 Kodeksu karnego za złożenie fałszywego 

oświadczenia* 

 

 

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

(podpis osoby składającej oświadczenie)  

    

Dodatkowe informacje o dziecku lub rodzinie, np. choroby przewlekłe, alergie, niepełnosprawność itp. 

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

Przewidywane godziny pobytu dziecka w świetlicy szkolnej…………………………………………… 

 

 

Czy dziecko może samo wrócić ze świetlicy szkolnej? 

o Tak 

o Nie 

 

 

 

 

 



Osoby odpowiedzialne za odbiór dziecka ze świetlicy szkolnej: 

 

Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Nr tel. kontaktowego 
Numer dokumentu 
tożsamości/ numer 

PESEL 
    

    

    

    

 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016)informuje się, iż: 

1) administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Radomiu, 

ul. Długojowska 6, 26-600 Radom  

2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych, w tym prowadzenia ewidencji dzieci, które uczestniczą w zajęciach na świetlicy 

szkolnej oraz prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do ich odbioru, zgodnie z Ustawą z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a także art. 9 ust. 2 lit. a – w przypadku 

danych dotyczących zdrowia.  

3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa 

4) każdy posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody 

5) każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa  

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału 

w zajęciach organizowanych w świetlicy szkolonej, a w przypadku niepodania danych osobowych 

osób upoważnionych do odbioru dziecka, będzie to skutkowało niemożliwością jego odbioru 

ze świetlicy 

7) Kontrakt z Inspektorem Ochrony Danych –Bartłomiej Kida e-mail: bodo.radom@gmail.com  

8) dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich 

9) dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
  

 

 

 

 

 

 

……………………………………………….. 

Data i podpisy rodziców/ opiekunów prawnych 


