
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Olimpijczyków 
 

KARTA ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Kartę zgłoszenia do świetlicy szkolnej należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 21 sierpnia. 

 

Wypełniając wniosek należy podać dane zgodnie ze stanem faktycznym. Poświadczenie nieprawdy prowadzi                             

do odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 2017 r.    

poz. 2204 ze zmianami). 

Nazwisko i imię dziecka: ……………………………………………………………………….……………………….……. Klasa: ……………………….… 

Adres zamieszkania dziecka: …………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Nazwisko i imię matki: ..…………………………………..…………………………………..……..………………… nr tel.: ………………….……… 

Nazwa zakładu pracy matki: ……………………………………..…………………………………..……….…………… nr tel.: ……………….………… 

Nazwisko i imię ojca:  ……………………………………..………………………………………….………………… nr tel.: ………………….……… 

Nazwa zakładu pracy ojca: ……………………………………..……………………….…………..…………..…………. nr tel.: ……………………….… 

Przewlekłe choroby oraz inne ważne informacje dotyczące zdrowia dziecka: ………………………………….…………….………… 

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

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

Dziecko będzie przebywało pod opieką świetlicy od godziny: ………….………………….. do godziny: …………………………..…… 

W przypadku, gdy dziecko będzie samodzielnie wracać do domu, proszę wypełnić odpowiedni tekst:  Bierzemy 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo naszego dziecka podczas samodzielnego powrotu ze szkoły do domu. Dziecko 

będzie wychodziło ze świetlicy szkolnej o godzinie: ……………………………..…… . 

Poza rodzicami, upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej będą następujące osoby (imię i nazwisko – 

nr telefonu): 

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

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

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

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

 

Administrator danych, Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Koszalinie, informuje                             

że poniższa zgoda może być w dowolnym momencie odwołana. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru                          

do świetlicy. Podanie powyższych informacji nie jest obligatoryjne, ale ich niepodanie spowoduje, że dziecko nie będzie 

uwzględnione w procesie naboru. 

Pełna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dziecka i rodziców, zgodna z art. 13 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),  znajduje się na stronie internetowej 

www.ssp1.eduportal.koszalin.pl  oraz w sekretariacie szkoły.  

 

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

                          podpis matki                                                                                                         podpis ojca 

http://www.ssp1.eduportal.koszalin.pl/

