
 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6 /2020   
Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle 

z dnia 14 lutego 2020r. 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle 

w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle 

 

Proszę o przyjęcie mojego syna/córki …............................................................................................... 

z klasy …….......... do świetlicy szkolnej w roku szkolnym …............................................................. 

Wyrażam także zgodę na to, aby moje dziecko uczestniczyło w zajęciach, imprezach i wyjściach 

organizowanych w godzinach pracy świetlicy. 
 

I. Dane osobowe ucznia: 

Imię i nazwisko ucznia …...................................................................................................................... 

Adres zamieszkania ucznia …................................................................................................................ 
 

II. Dane rodziców/prawnych opiekunów: 

Imię i nazwisko matki (prawnego opiekuna) 
 

 
Imię i nazwisko ojca (prawnego opiekuna) 

   

Telefon kontaktowy matki  Telefon kontaktowy ojca 

   

Adres poczty elektronicznej matki  Adres poczty elektronicznej ojca 

   
 

III. Czas pobytu dziecka w świetlicy: od godz. …......... do godz. …............ 
 

IV. Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy (inne niż rodzice): 

Lp. Imię i nazwisko osoby upoważnionej Stopień pokrewieństwa Nr i seria dokumentu tożsamości 

1.    

2.    

3.    

Pouczenie 

Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z siedzibą przy ul. Szkolna 38, 38-200 

Jasło, kontakt: tel. 134465885, e-mail: sp12@zsm3jaslo.pl. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo 

skontaktować poprzez adres e-mail: iod@zsm3jaslo.pl lub na w/w adres w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych. Państwa 

dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku ciążącego na administratorze w oparciu o przepisy 

ustawy Prawo Oświatowe. Przysługuje Państwu prawo dostępu do ich treści, poprawiania, prawo do usunięcia danych osobowych oraz prawo do 

ograniczenia przetwarzania. Dane nie będą przekazane osobom trzecim, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie 

zostaną przekazane do państw trzecich. Administrator będzie przechowywał dane przez okres uczęszczania dziecka do szkoły. Przysługuje Państwu 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie narusza 

przepisy RODO. 

Oświadczenie wnioskodawcy: 

Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem 

faktycznym.
1
 

 

 

……….…...................................................... …………….………....................................... 
Oświadczam, że pracuję/nie pracuję zawodowo*  Oświadczam, że pracuję/nie pracuję zawodowo* 
 data i podpis matki/opiekuna prawnego   data i podpis ojca/opiekuna prawnego 

*niepotrzebne skreślić 

                                                 
1 Zgodnie z art. 233 §1. Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym  postępowaniu  prowadzonym 

na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 


