
KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO ŚWIETLICY 

ROK SZKOLNY 2020/2021 SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNANR 26 

 

Proszę o przyjęcie……………………………………………………………………. 

ucznia SP 26 klasa ….…. do świetlicy szkolnej (zaznaczyć właściwe) 

 ul. Bronowicka 21 

 ul. Kurantowa 5 

 ul. Krochmalna 29 

 

DATA I MIEJSCE URODZENIA DZIECKA:  

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

MIEJSCE ZAMIESZKANIA DZIECKA: 

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

IMIONA I NAZWISKA RODZICÓW /OPIEKUNÓW: 

 …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

ADRES ZAMIESZKANIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW: 

………………………………………………………………………………………….

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

KONTAKT: 

MATKA DZIECKA / OPIEKUN PRAWNY 

TEL…………………………………………………………………… 

OJCIEC DZIECKA / OPIEKUN PRAWNY 

TEL………………………………………………….………………… 

INNE UWAGI O DZIECKU ( np. STAŁA CHOROBA, KONIECZNOŚĆ 

PODAWANIA LEKÓW, ):  

………………………………………………………………………………………….

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

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

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………. 



OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na samodzielny powrót do domu mojego 

dziecka. 

W przypadku braku zgody na samodzielny powrót dziecko odbierane będzie przez 

następujące osoby pełnoletnie legitymujące się dowodem osobistym: 

Imię i nazwisko …………………………………………….. 

nr dowodu…..……………..………….……tel. …………………..……. 

Imię i nazwisko …………………………………………….. 

nr dowodu…..……………..………….……tel. ……………………..……. 

Imię i nazwisko …………………………………………….. 

nr dowodu…..……………..………….……tel. ……………………..……. 

Imię i nazwisko …………………………………………….. 

nr dowodu…..……………..………….……tel. ……………………..……. 

 
Podstawa prawna: 

art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
U. UE.L.2016.119.1) 

 

OŚWIADCZENIE:  
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z przekazaną mi informacją dotyczącą zasad i potrzeb gromadzenia i 
przetwarzania danych osobowych moich, członków mojej rodziny oraz osób pozostających ze mną we wspólnym 
gospodarstwie domowym. Oświadczam także, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez 
administratora danych osobowych, tj. przez Szkołę Podstawową Specjalną  nr.26, ul. Bronowicka 21 w Lublinie 20-
301, danych osobowych moich, członków mojej rodziny oraz osób pozostających ze mną we wspólnym 
gospodarstwie domowym, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków placówki w związku 
z realizowaniem celów statutowych, w szczególności dotyczących działalności na rzecz dzieci. Oświadczam także, 
że zostałem(am) pouczony o przysługujących mi uprawnieniach w zakresie możliwości wglądu do gromadzonych 
danych oraz ich uzupełniania, uaktualniania i żądania sprostowania w razie stwierdzenia, że są niekompletne, 
nieaktualne lub nieprawdziwe. 
 

 

 

 

 

 

 Lublin, dnia ………………………… 

(PODPIS RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO) 


