
Szkoła Podstawowa nr 85 
Gdańsku

ul. Stolema 59, 80 – 177 Gdańsk
telefon: 58 322 15 25

e-mail: sekretariat@sp85.edu.gdansk.pl

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA  
DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ SP nr 85 w GDAŃSKU 

NA ROK SZKOLNY 2021/ 2022

Niniejszym proszę o przyjęcie mojego dziecka do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2021/2022.

DANE OSOBOWE KANDYDATA

Imię

Nazwisko

Data urodzenia

Pesel

Klasa

DANE OSOBOWE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Dane osobowe Matka/opiekun prawny Ojciec/opiekun prawny

Imię i nazwisko

Seria i nr dowodu osobistego

Nr telefonu 

INFORMACJE O KANDYDACIE ORAZ RODZICACH / OPIEKUNACH PRAWNYCH
* proszę zakreslić tak lub nie

Oboje rodziców / opiekunów prawnych pracuje zawodowo TAK NIE

Rodzic / opiekun prawny samotnie wychowuje dziecko TAK NIE

Kandydat wychowuje się w rodzinie wielodzietnej TAK NIE

Kandydat posiada orzeczenie o niepełnosprawności?
Jeśli TAK, proszę napisać jakie?

TAK NIE

Kandydat objęty jest pieczą zastępczą? TAK NIE

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

Data i podpis matki / opiekuna prawnego Data i podpis ojca / 
opiekuna prawnego
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Oświadczenie dotyczące treści zgłoszenia: 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 i 6 Kodeksu Karnego: „§ 1. Kto, składając zeznanie mające 
służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, 
zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.” Wypełnioną kartę 
zgłoszenia do świetlicy szkolnej należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 85 w Gdańsku. Prosimy o 
zapoznanie się z zasadami i terminami rekrutacji. 

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

Data i podpis matki / opiekuna prawnego Data i podpis ojca / 
opiekuna prawnego
5. OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH O SPOSOBIE OPUSZCZANIA PRZEZ DZIECKO 
ŚWIETLICY.

W roku szkolnym 2021/2022 upoważniam do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej  następujące pełnoletnie osoby (proszę 
podać wszystkie osoby pełnoletnie upoważnione do odbioru dziecka):

Lp.
Imię i nazwisko osoby 

upoważnionej do odbierania 
dziecka ze świetlicy

Stopień pokrewieństwa
Seria i numer dowodu osobistego

Numer telefonu
kontaktowego

1.

2.

  3.

Wyrażam zgodę na odbiór dziecka przez osobę niepełnoletnią (zakreśl właściwe):

TAK
………………………………………………………………………(imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa)

NIE

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu (zakreśl właściwe):

TAK

NIE   

Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za upoważnienie do odbioru ze świetlicy mojego dziecka wyżej 
wskazanych osób pełnoletnich i niepełnoletnich oraz za samodzielny powrót dziecka do domu.
                                                              
                                                           
                                                                                      ...............……………………………………………...................................
........
                                                                                              data i podpis rodziców / opiekunów prawnych

6. OŚWIADCZAM, ŻE:
1. Zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Pracy Świetlicy oraz z  Aneksem do Regulaminu świetlicy szkolnej Szkoły 
Podstawowej im. Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego w Gdańsku w roku szkolnym 2021/2022 w warunkach epidemii 
opracowanych na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących procedur zachowania bezpieczeństwa i 
zasad funkcjonowania świetlicy szkolnej.
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2. Zobowiązuję się niezwłocznie aktualizować w świetlicy dane kontaktowe w razie ich zmiany.
3. Przedłożone przeze mnie w niniejszym kwestionariuszu dane i informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

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

                                                                                               data i podpis rodziców/opiekunów prawnych

Uwaga!
Wszystkie podane przez Państwa informacje służą zapewnieniu bezpieczeństwa Państwa dziecka i prawidłowego przebiegu 
zajęć opiekuńczo – wychowawczych w świetlicy. Są objęte tajemnicą zawodową i są tylko do wiadomości nauczycieli 
pracujących w szkole.

DODATKOWE OŚWIADCZENIA

WYRAŻAM ZGODĘ/ NIE WYRAŻAM ZGODY (właściwe zakreśl)  na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek 

mojego dziecka, zarejestrowanych podczas zajęć i uroczystości w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 85 im. Zrzeszenia 

Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku oraz związanych z uczestnictwem w konkursach i innych uroczystościach na stronie 

internetowej szkoły w celach informacyjnych oraz promocyjnych szkoły. 

______________________                                       __________________________________________ 

miejscowość, data podpis rodzica /opiekuna prawnego 

WYRAŻAM ZGODĘ/ NIE WYRAŻAM ZGODY na umieszczanie i publikowanie prac wykonanych przez moje dziecko w 

świetlicy szkolnej w zestawieniu z imieniem i nazwiskiem oraz oznaczeniem klasy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej 

nr 85 im. Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku w celu informacji i promocji szkoły. 

______________________                                     __________________________________________ 

miejscowość, data                                                                     podpis rodzica /opiekuna prawnego 

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 85 W GDAŃSKU

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), 
informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 85 w Gdańsku oraz o przysługujących 
Pani/Panu prawach z rym związanych.

⦁ Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 85 im. Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego w Gdańsku, 

tel. 58 322 – 15- 25, e-mail: sekretariat@sp85.edu.gdansk.pl,

⦁ Dane kontaktowe do Inspektora Danych Osobowych: e-mail: korzuch@infoic.pl, telefon: 509 630 830 

⦁ Administrator danych osobowych – Szkoła Podstawowa  nr 85 w Gdańsku przetwarza dane osobowe na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa. 

⦁ Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań opiekuńczych i wychowawczych w placówce. 

⦁ Odbiorcami danych osobowych mogą być:
- podmioty wykonujące zadania publiczne w celach wynikających z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, organ 

prowadzący szkołę
- podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Szkołą Podstawową nr 85 w Gdańsku przetwarzają dane 

osobowe w celu realizacji zadań ustawowych, dla których administratorem jest Szkoła Podstawowa nr 85 w Gdańsku. 
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⦁ Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie 
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.

⦁   Osobom, których dotyczy przetwarzanie danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 85 w Gdańsku przysługuje 
prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo 
sprzeciwu, żądanie zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz przypadku, gdy przetwarzanie danych 
osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w 
danym momencie (cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

⦁ W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody od osoby, której dane dotyczą, 
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu, w którym te dane są z zbierane. 

⦁ Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

⦁ Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

..............................................................................................................................................................
Data      Podpis rodziców / opiekunów 

prawnych
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