
        KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  - opieka stała 
           przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu  

                                                                   w roku szkolnym ……. 

 
Ze względu na czas pracy obojga rodziców i brak możliwości zapewnienia opieki dziecku 
przed i po obowiązkowych zajęciach w szkole proszę o przyjęcie dziecka do świetlicy 
szkolnej.    

 
 

Nazwisko i imię dziecka 
 
 

Data urodzenia 
 

Klasa  

Miejsce zamieszkania dziecka 
 
 
 

 

Imiona i nazwiska rodziców  
( opiekunów prawnych) 
 

 

Aktualne telefony 
kontaktowe 
rodziców/ prawnych 
opiekunów dziecka 

  
Mama 
 
Tata 
 
 

Istotne informacje  
o stanie zdrowia dziecka 
mające wpływ na 
funkcjonowanie dziecka  
w świetlicy 
 
 
 

 

Telefony kontaktowe innych 
członków rodziny 
uprawnionych do uzyskania 
informacji o dziecku w razie 
braku możliwości kontaktu z 
rodzicami /prawnymi 
opiekunami dziecka 

 

 
Inne istotne informacje 
ważne dla funkcjonowania 
dziecka  
w świetlicy 
 
 

 



OŚWIADCZENIA 

Pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny art. 

233 za składanie fałszywych informacji oświadczam, że: 

1. ze względu na czas pracy zawodowej nie jestem w stanie zapewnić  dziecku opieki 

przed i po szkolnych zajęciach obowiązkowych; 

2. decyzja zapisu dziecka do świetlicy jest wspólną decyzją obojga rodziców 

posiadających pełnię władzy rodzicielskiej z wyjątkiem sytuacji, gdy jedno z rodziców 

ma ograniczone prawa lub pozbawione jest władzy rodzicielskiej,    

3. podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że Dyrektor 

Szkoły ma prawo do weryfikacji złożonych wniosków i oświadczeń zgodnie z 

obowiązującym prawem; 

4.  zapoznałem się z Regulaminem korzystania ze świetlicy szkolnej W PSP nr 15 w Opolu 

i zobowiązuję się go przestrzegać.  

Jednocześnie zobowiązuję się, że w przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych w 

formularzu niezwłocznie powiadomię o nich kierownika świetlicy. 

Przyjmuję do wiadomości, że:  

1. Administratorem podanych danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Królowej 
Jadwigi w Opolu, ul. Małopolska 20, 45-301 Opole.  

2. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych oraz informacje w sprawach ochrony 
danych osobowych dostępne są pod adresem www.psp15.opole.pl. Kontakt z Inspektorem 
Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:   iodo@psp15.opole.pl 

3. Podane dane identyfikacyjne ucznia i rodziców/opiekunów zbierane są w celu prowadzenia 
procedury zapisu do świetlicy oraz organizacji pracy świetlicy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 
RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze danych. Dane osób upoważnionych do odbioru dziecka przetwarzane są w 
celu zapewnienia opieki w świetlicy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - przetwarzanie jest 
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. 

4. Dane osobowe zgromadzone w celu zapisu do świetlicy oraz zapewnienia opieki są 
przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń objęty jest opieką.  

5. Podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem upoważnionych 
przepisami prawa.  

6. Mam prawo do wglądu i poprawiania treści swoich danych osobowych, prawo do sprzeciwu 
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych  oraz prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego. 

7. Obowiązek podania danych identyfikacyjnych wynika z zapisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 
r. Prawo Oświatowe.  

8. Podanie danych osób uprawnionych do informacji o dziecku jest dobrowolne.  

 

 

Opole,  ……………………………                      …………………….………………………………………………………………………………………..                  

                                                                                                    Podpis rodziców/ prawnych opiekunów 

                                    


