
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1         

       Szkoła Podstawowa Nr 6 

ul. Rubinowa 4    35-322 Rzeszów 

          sp6rzeszow@wp.pl 

  

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej w 

roku szkolnym 20…/20… .  
  

1. Zgłaszam do świetlicy szkolnej syna/córkę .........................................................., ucznia/uczennicę  

klasy ............ , urodzonego/urodzoną ..................................... w ............................................... .  

  

2. Imiona i nazwiska oraz numery telefonów rodziców/prawnych opiekunów dziecka: imię i nazwisko 

matki ........................................................ imię i nazwisko ojca   ........................................................ 

adres zamieszkania     ........................................................ telefon domowy   ..................................... 

aktualne numery telefonów komórkowych  do:   

• matki  ........................................  

• ojca     ........................................  

  

3.        Pieczęć zakładu pracy 

 

 

 

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

               Matki /prawnej opiekunki/                                                     Ojca /prawnego opiekuna/  

                  /pieczęć zakładu pracy/                                                         /pieczęć zakładu pracy/  

  

  

  

  

  

4. Syn/córka będzie przebywać w świetlicy szkolnej codziennie:  

* przed lekcjami – od godz.  ............................  

* po lekcjach – od zakończenia zajęć do godz. ................................              /niepotrzebne skreślić/  

  

  

5. A) *Dziecko odbierać będą osobiście rodzice lub niżej wymienione upoważnione osoby:  

  

...................................................................................................................................................                                                      
          (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa)  

  

...................................................................................................................................................    
                                                                  (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa)  

  

...................................................................................................................................................                                                      
          (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa)  

  

  



 Oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo mojego dziecka od 

momentu jego odbioru przez upoważnione przeze mnie osoby.  

  

  

B) *Wyrażam zgodę na opuszczenie przez moje dziecko świetlicy szkolnej o godz.  ..................................... i 

samodzielny powrót do domu. Równocześnie oświadczam, że od tego momentu ponoszę za nie całkowitą 

odpowiedzialność.                                                                                                   *  niepotrzebne skreślić  

  

 6.  Uwagi rodziców dotyczące stanu zdrowia i zachowania dziecka:  

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

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

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

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

  

7.   RODO -   Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że:  
 Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 6, adres: ul. Rubinowa 4, 35- 322 Rzeszów, reprezentowana przez 

Dyrektora.  

 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod1@erzeszow.pl lub pisemnie na adres 

administratora danych, wskazany wyżej.  

 Przetwarzanie danych będzie odbywało się w szczególności w celu: realizacji zadań ustawowych szkoły w zakresie 

organizacji zajęć świetlicowych przy uwzględnieniu potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży (art. 

105 ustawy z dnia 14.12.2016 r.- Prawo oświatowe).  

 Więcej informacji na stronie głównej  www.sp6.resman.pl – „Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

osobowych” 

 

  

  Rzeszów, dnia ................. 20…. r.        ..............................................  

                                   (podpis matki dziecka)  

  

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

                                    (podpis ojca dziecka)  

  

  

Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Rzeszowie  

  

  

  Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu  ...................... 20.....r.:  

  

a/ zakwalifikowała dziecko  ....................................................... do korzystania ze świetlicy szkolnej w roku szkolnym 

20…./20….. od dnia  ........................... 20......... r.,  

  

b/ nie zakwalifikowała dziecka  ....................................................... do korzystania ze świetlicy szkolnej w roku 

szkolnym 20…./20… z powodu ........................................................................................................................... .  

  

 Rzeszów, dnia................. 20..... r.  

                                                                                                ......................................................................  
                                                                                                                                   (podpis przewodniczącego Komisji)  

  

                                                                                                  

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

                                                                                                                    (podpisy członków Komisji)  


