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Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 34 

im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku 

w roku szkolnym 2020/2021. 

 

Nazwisko dziecka  

 

 

Pierwsze i drugie imię 

 

 

Data i miejsce urodzenia 

 

 

PESEL 

 

 

Adres zamieszkania 

 

 

Imię i nazwisko 

matki/opiekunki 

 

 

Imię i nazwisko  

ojca/ opiekuna 

 

 

Telefony kontaktowe  

rodziców dziecka 

 

 

 

 

 

1. Informacja dla Komisji Rekrutacyjnej: ( wpisać TAK lub NIE) 

 

a. rodzic samotnie wychowujący i pracujący ……….. 

b. rodzina zastępcza                ……….. 

c. oboje rodzice pracujący               ……….. 

d. rodzina wielodzietna                         ………..    ilość dzieci w rodzinie      ………… 

e. odległe od szkoły miejsce zamieszkania      ………   ilość kilometrów…………..             

f. starsze rodzeństwo w szkole                       ………         

 

 

2. Inne uwagi o dziecku lub rodzinie (np. choroba, okulary, 

leki....itp.)……………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………....... 
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3. Upoważnienie do odbioru dziecka  z  świetlicy SP nr 34 w Krakowie 

 

Ja niżej podpisany/a: 

………………………………………          
        (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

 

upoważniam w roku szkolnym 2020/2021 do odbioru mojego dziecka: 

 
 

………………………………………………………………………………….. 
                                                                  (imię i nazwisko dziecka) 

Panią/Pana: 

 

/Proszę wypełnić c z y t e l n i e / 

 
Imię i nazwisko Seria i numer dokumentu 

tożsamości lub legitymacji szkolnej 

Numer telefonu 

kontaktowego 

   

   

   

   

   

   

 

 
Oświadczam że wyżej wskazane osoby są pełnoletnie oraz że biorę pełną odpowiedzialność prawną za 

bezpieczeństwo mojego dziecka od momentu jego odbioru przez wyżej wskazaną osobę. 
 

………………………………………          
           (data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)        

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 z siedzibą przy ul. Urzędniczej 65, 

w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu uzyskania podstawy do wydania dziecka innej osobie niż 

rodzic lub opiekun prawny. 

 

Informujemy, że: 

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania a także do 

ograniczenia przetwarzania. 

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy a następnie zostaną zniszczone. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości 

odbioru dziecka przez inną osobę niż rodzic lub opiekun prawny. 

4. Dane przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO i art.  102 ust. 1 pkt 6 Prawa oświatowego. 

5. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

6. Informujemy, że nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany a Twoje dane nie będą 

profilowane. 
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Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:  Agnieszka Sowa adres pocztowy – Urząd Miasta Krakowa, ul. 

Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: inspektor5@mjo.krakow.pl 

        

 

 

4..Akceptuję warunki karty zapisu dziecka do świetlicy szkolnej i zobowiązuję się          

do przestrzegania ustalonych norm. 

 

 

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

    miejscowość   data i podpis matki                 podpis ojca 

              (prawnego opiekuna)  (prawnego opiekuna) 

 

 

 

 

 

 
 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu do celów edukacyjnych oraz celów związanych z realizacją przez Szkołę zadań 
statutowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.) 
 

 

mailto:inspektor5@mjo.krakow.pl

