
Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej 

w Szkole Podstawowej Nr 32 w Krakowie 

ul. Królowej Jadwigi 78 

W roku szkolnym 2020/2021 

 

 Nazwisko i imię dziecka…………………………………………………………….. 

 Klasa…………………………………………………………………………………………. 

 Telefony 

kontaktowe………………………………………………………………………………. 

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

 Czy dziecko choruje przewlekle? Jeśli tak, proszę podać rodzaj 

choroby i przyjmowane leki:……………………………………………………… 

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

 Osoby upoważnione do odbierania dziecka ze 

świetlicy:………………………………………………………………………………….. 

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

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

 Informuje, że dziecko może/nie może (niepotrzebne skreślić) 

samodzielnie (bez opieki) wychodzić do domu 

 Oświadczam, że obydwoje rodzice (prawni opiekunowie) pracują 

 Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na 

korzystanie przez dziecko z komputera podczas zajęć 

świetlicowych 

 Oświadczam, iż moje dziecko w chwili przyprowadzania 

do szkoły nie wykazuje żadnych objawów chorobowych  

 

           Podpis rodziców/opiekunów prawnych……………………………………. 

 



Dodatkowe informacje: 

- świetlica czynna jest w godzinach: 7.00. do 17.00. 

Prosimy o  zapoznanie się z zasadami korzystania  ze świetlicy  

 i potwierdzenie tego  podpisem rodzica/ prawnego opiekuna 

 

Zasady korzystania ze świetlicy: 

 

 Świetlica przeznaczona jest dla tych uczniów naszej szkoły 

uczęszczających do klas 1-5, których rodzice pracują. 

 Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie na 

podstawie pisemnego zgłoszenia (wypełnienia karty zapisu). 

 Rodzice mają obowiązek przyprowadzenia dziecka do budynku 

szkolnego nie przekraczając STREFY DLA UCZNIÓW    

 Rodzice, opiekunowie prawni lub osoby wskazane w karcie 

zapisu przychodzące po odbiór dziecka kontaktują się z 

nauczycielem świetlicy poprzez domofon.   

 Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbierania dzieci. 

 Osoby upoważnione do jednorazowego odbioru dziecka ze 

świetlicy, zobligowane są do przedstawienia nauczycielowi 

upoważnienia na piśmie oraz dokumentu potwierdzającego 

tożsamość. 

 Uczniowie, którzy są zapisani do świetlicy i za pisemną zgodą 

samodzielnie ją opuszczają, mają obowiązek każdorazowo 

zgłosić ten fakt nauczycielowi świetlicy. 

 W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub 

powrotu dziecka, informacje w formie pisemnej należy 

przekazać nauczycielowi świetlicy. 

 Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek odebrania dziecka 

kontaktując się przez domofon. Nauczyciel po zweryfikowaniu 

tożsamości (rodzica, opiekuna) przekazuje dziecko. 



  Uczniowie po zakończeniu lekcji i wyjściu ze szkoły, nie mogą 

przebywać na jaj terenie (także na boisku i w ogrodzie 

szkolnym)    w godzinach pracy szkoły. 

 Nauczyciele świetlicy mają wpływ na semestralną i roczną 

ocenę zachowania dziecka. 

  Nauczyciele świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za 

wartościowe przedmioty pozostawione na terenie świetlicy. 

  Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na 

przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w 

celu odbywających się zajęć oraz pobytu dziecka w świetlicy. 

Jednocześnie informuję, że zapoznałem/zapoznałam się z 

powyższymi zasadami korzystania z opieki świetlicy i je 

akceptuję. 

Data i czytelny podpis: 

 

 

 

Informacja Administratora o Przetwarzaniu Danych Osobowych 

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 32 w 

Krakowie 

ul. Królowej Jadwigi 78 

Telefon: 12 425 10 98 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wszelkich zadań związanych z 

zapewnieniem opieki dzieciom w świetlicy szkolnej SP 32 

 

Informuję, że: 

 Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych 

osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także ich 

usunięcia. 

 Twoje dane są przetwarzane na podstawie niżej wymienionych 

przepisów i mogą być przechowywane przez okres 5 lat. Po 

przekroczeniu okresu wymaganego przepisami prawa, Twoje dane 

mogą zostać zniszczone. 



 Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym 

z przepisów prawa. Konsekwencją niepodania danych, może być brak 

możliwości zatrudnienia, świadczenia usługi lub realizacji wniosku, 

którego jesteś nadawcą. 

 Odbiorcą Twoich danych może być: firma zewnętrzna świadcząca 

usługi BHP, Miejskie Centrum Obsługi Oświaty, organ prowadzący oraz 

organ nadzoru pedagogicznego. 

 Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 

2; 00-193 Warszawa. 

 Informujemy, że w oparciu o Twoje dane, nie będą podejmowane 

decyzje w sposób zautomatyzowany, a Twoje dane nie będą 

profilowane. 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Marlena Dyrek, 

-mail: inspektor1@mjo.krakow.pl 

 

 

 


