
Załącznik nr 1
do Regulaminu świetlicy w

Szkole Podstawowej nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 IM. STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU

w roku szkolnym 2022/2023

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6.45.  - 17.15.

Proszę o przyjęcie dziecka ..................................................... uczennicy/ucznia klasy.............. do 
świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2022/2023.

I. Dane osobowe dziecka

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Adres zamieszkania

II. Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych

Matka Nr telefonu 
kontaktowego

Ojciec Nr telefonu 
kontaktowego

III. Dodatkowe informacje o dziecku
(Jeśli dziecko wymaga szczególnej opieki, np. alergia, szczególne choroby, itp)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

IV. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o sposobie opuszczania przez dziecko świetlicy
Dziecko może opuścić świetlicę samodzielnie TAK/NIE [niepotrzebne skreślić] o godzinie:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Godzina
Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze ze szkoły do domu
w czasie jego samodzielnego powrotu.

V. Upoważnienie do odbioru dziecka
Niniejszym upoważniamy (upoważniam)  wymienione  poniżej  osoby  na  odbioru  naszego  (mojego)
dziecka  ………………………………………………………………..  (imię  i  nazwisko)  ze  Szkoły
Podstawowej Nr 26 w Białymstoku. Jednocześnie oświadczamy (oświadczam), że upoważnione osoby
zapewnią  dziecku  pełne  bezpieczeństwo  oraz  wraz  z  chwilą  odbioru  ze  szkoły  biorą  na  siebie
odpowiedzialność za dziecko. 

Informacje na temat osób upoważnionych

1) ……………………………………………………. (imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa)
……………………………………………………. (rodzaj i numer dokumentu)
podpis osoby upoważnionej …………………………………………………………………..

2) …………………………………………………… (imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa)
…………………………………………………. (rodzaj i numer dokumentu)
podpis osoby upoważnionej……………………………………………………………..

3) …………………………………………………… (imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa)
…………………………………………………. (rodzaj i numer dokumentu)
podpis osoby upoważnionej…………………………………………………………

4) .. ………………………………………………… (imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa)
…………………………………………………. (rodzaj i numer dokumentu)
podpis osoby upoważnionej………………………………………………………… 

VI. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej
Oświadczam,  że  jestem  świadomy/-a  odpowiedzialności  za  podanie  nieprawdziwych  danych,  w  tym
odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego1.

VII. Przyjmuję do wiadomości, że:

Zgodnie z art. 13 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)    

1. Administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest  Szkoła Podstawowa Nr
26 im. St. Staszica w Białymstoku przy ul. Radzymińskiej 11,  tel. 85 652 16 05, mail:
sp26@um.bialystok.pl, 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej Nr 26 im. St. Staszica w
Białymstoku  możliwy  jest  pod  numerem  tel.   85  652  16  05  lub  adresem  email:
iodo@sp26.bialystok.pl

3. Dane osobowe Pana/Pani/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
ogólnego  rozporządzenie  j/w  o  ochronie  danych  w  celu  realizacji  zadań  w  celu
realizacji  zadań  ustawowych,  określonych  w  Ustawie  –  Prawo  oświatowe  z  dn.  14
grudnia 2016 r.  (tekst   jed.  Dz.  U.  z  2019 r.  poz.  1148 z późn.  zm.)  oraz Ustawy o
systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.  (t.j.  Dz. U. z 2019 r.  poz.  1481) w celu
realizacji  statutowych  zadań  dydaktycznych,  opiekuńczych  i  wychowawczych  w
placówce.

1 Art. 233 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) ma następujące brzmienie: „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 od 6 miesięcy do lat 8.”

mailto:sp26@um.bialystok.pl
mailto:iodo@sp26.bialystok.pl


4. Pana/Pani/ucznia dane  osobowe  przechowywane  będą  przez  okresy  zakreślone  
w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w
Białymstoku

5. Posiada Pan/i prawo do:  żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6. Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na
przepisy prawa oświatowego j/w. 

…………………………………………                                                                                                                                        
Podpis Administratora                                                                    

   …………………………………………                      …………………………………………     
                                                                                        Podpis rodziców/opiekunów prawnych 2

2 W przypadku, gdy oboje rodziców/opiekunów prawnych  posiada pełnię władzy rodzicielskiej prosimy o złożenie podpisów przez
oboje rodziców/opiekunów prawnych. W szczególnych przypadkach, gdy nie jest to możliwe, prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.
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