
SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 
IM. ARMII KRAJOWEJ W SOPOCIE  

 
 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

w roku szkolnym 2021/2022 

 

I. DANE DZIECKA 

 

Imię i nazwisko dziecka, klasa  
 

Data i miejsce urodzenia 

 

Adres zamieszkania 

 

Numer telefonu do ucznia  
 
 
 

II. DANE RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 

  

Imię i nazwisko Dane kontaktowe 

matki/opiekunki prawnej Telefon komórkowy .................................................. 

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

....................................... Numer telefonu do pracy ...................................... 

  

ojca/opiekuna prawnego Telefon komórkowy .................................................. 

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

....................................... 
Numer telefonu do pracy ......................................  

  

 

III. AKTUALNE CHOROBY, KTÓRE NALEŻY MIEĆ NA UWADZE PODCZAS POBYTU 
DZIECKA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ (ALERGIE, UCZULENIA, LEKI) 

 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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IV. INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA Z ŚWIETLICY SZKOLNEJ. 

Planowane godziny pobytu dziecka w świetlicy 

 

Dzień Poniedziałek Wtorek Środa  Czwartek Piątek 

Godzina       

       

Dziecko będzie korzystało ze stołówki szkolnej TAK NIE  

 

 Wyrażam zgodę /Nie wyrażam zgody* aby moje dziecko uczestniczyło w zajęciach

 sportowych, imprezach i wyjściach organizowanych w godzinach pracy świetlicy.

   Zapoznałam/em się z Regulaminem Świetlicy Szkolnej dostępnym na stronie www.sp1sopot.eu
 Dziecko nie będzie wydawane ze świetlicy szkolnej na podstawie rozmowy telefonicznej.
 Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych do 

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr1. im. Armii Krajowej w Sopocie –
Administratora  Danych  Osobowych,  w  celu  zapewnienia  opieki  mojemu  dziecku. 
Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych pracownikom szkoły. 

Przekazuję swoje dane w sposób dobrowolny i zostałem poinformowany o prawie dostępu do 

treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania. Oświadczam, że są mi znane moje prawa 

określone w art. 32-35 ustawy z dnia 29 sierpnia 2997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 

poz. 1182, z późn. zm.)

 

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

 

podpis ojca /opiekuna/ data podpis matki/opiekunki/ 
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ODBIERANIE DZIECKA ZE ŚWIETLICY – upoważnienie stałe 

 

Oświadczam, że będę odbierać dziecko osobiście lub wyłącznie przez niżej wymienione osoby: 

 

1. …………………………………………………………………………………………………………pokrewieństwo…………………...…. 

2. …………………………………………………………………………………………………………pokrewieństwo …………………...…  
3. …………………………………………………………………………………………………………pokrewieństwo …………………...… 

 

....................………………………… 

/data, czytelny podpis rodzica, opiekuna/ 
 
 
 
 
 

 

SAMODZIELNY POWRÓT DZIECKA ZE ŚWIETLICY – zezwolenie stałe 

 

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu mojego dziecka ....................................................................... 

(imię i nazwisko ucznia, klasa) i wyjście ze świetlicy szkolnej w podanych dniach tygodnia i godzinach:  

 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek  

GODZINA 
 

 

Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu. 

 

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

/data, czytelny podpis rodzica, opiekuna/ 

 

* Zezwolenie wypełniają rodzice którzy zgadzają się na samodzielne wyjście ucznia z 

świetlicy szkolnej. 


