
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję: Panią/Pana, że:  
Administratorem Pani/Pana danych jest Szkoła Podstawowa w Ciechowie;  
Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail: ciechow@interia.pl  
Pani/Pana dane osobowe będą pozyskiwane w celach zapewnienia komunikacji a podstawą prawną ich przetwarzania jest: Art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.  
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia ze zbioru  
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa  
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, do ich sprostowania;  
Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub rozporządzenie; 

 
 Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Ciechowie  

 

  

 
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY 

W ROKU SZKOLNYM ……………………. 

 

……………………………………………………………………… kl…………………..  
imię i nazwisko dziecka  

 

• będzie uczęszczał(a) do świetlicy codziennie w godzinach 11.40 -…………………  

• będzie uczęszczał(a) do świetlicy w dniach …………………………………………  

 

w godzinach 11.40 - ………………….  

Data urodzenia dziecka ………………………………………….  

Adres zamieszkania ………………………………………………………………… 

Tel. domowy ………………………………………………………  

Tel. komórkowy matki………………………………………..……  

Tel. komórkowy ojca ……………………………………………...  

 

 

DEKLARACJA 

 

Moje dziecko : (niepotrzebne skreślić)  

• nie może samodzielnie wracać do domu – będzie odbierane przez rodziców,  

• nie może samodzielnie wracać do domu – będzie odbierane przez opiekuna:  

 

…………………………………………………………………………………………  
(imię i nazwisko opiekuna – osoby pełnoletniej)  

…………………………………………………………………………………………  
(imię i nazwisko opiekuna – osoby pełnoletniej)  
 

• może samodzielnie wracać do domu pod opieką starszego rodzeństwa po złożeniu oświadczenia 

przez rodziców 

..…………………………………………………………………………………………  
(imię i nazwisko rodzeństwa, klasa)  
 

• może samodzielnie wracać do domu o godz. …………………… po złożeniu oświadczenia 

przez rodziców;  

• wraca autobusem szkolnym o godz. ...........................  

 

 

Zapoznałam(em) się z regulaminem świetlicy szkolnej oraz zasadami odbioru dziecka ze 

świetlicy.  

 

……………………………………………………….  
podpis rodziców (prawnych opiekunów)  
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Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub rozporządzenie; 

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Ciechowie 

 

Ciechów, dnia ………………………………  

 

 

 
OŚWIADCZENIE 

o samodzielnym powrocie dziecka do domu 

 

 

Ja, niżej podpisany(a) zezwalam mojemu dziecku: 

……………………………………………………………………..  

 

• na samodzielny powrót do domu codziennie o godzinie ………………….  

• na samodzielny powrót do domu w wybranych dniach tygodnia: 

……………………………………………… o godz. …………  

• na powrót do domu pod opieką rodzeństwa …………………………………………..  
(imię i nazwisko, klasa)  

o godz. …………………………….  

 

 

 

……………………………………………………..  
Podpis rodzica (rodziców) 


