
ZASADY OPUSZCZANIA ŚWIETLICY PRZEZ DZIECKO  

 
Zobowiązuję się przestrzegać zasad odbioru dziecka ze świetlicy  

a) 6-letniego ucznia klasy I odbiera rodzic lub upoważniona przez rodziców osoba pełnoletnia; 

b) 7-letniego ucznia klasy I oraz ucznia klasy II i III może odebrać rodzic lub upoważniona przez rodziców 

osoba pełnoletnia; uczeń może samodzielnie opuścić szkołę. 

c) w sytuacji kiedy istnieje podejrzenie, iż dziecko odbiera rodzic będący pod wpływem alkoholu 

lub narkotyków stosuje się przygotowaną do tej sytuacji procedurę. 
 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY 

W przypadku wyroku sądowego wymagane jest dostarczenie dokumentu 

 

Upoważniam do odbioru ze szkoły mojego dziecka 

 

…………………………………………………………………………………………..……………… 
(imię i nazwisko) 

1. .................................................................................... nr dowodu osobistego…………………….………… 

stopień pokrewieństwa ……………………………….. telefon kontaktowy ……………………..………….. 

2. ………………………………………........................ nr dowodu osobistego………………………………. 

stopień pokrewieństwa ……………………………….. telefon kontaktowy …….………………..…………. 

3. ................................................................................... nr dowodu osobistego………………………..……… 

stopień pokrewieństwa ……………………………….. telefon kontaktowy …….………………..………… 

 Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od 

momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę. 

 Zobowiązuję się poinformować osoby upoważnione do odbioru mojego dziecka ze szkoły 

o przekazaniu ich danych [Ustawa art.25 pkt.] 

  

 

 
……………………………………………….…… 

Data i czytelny podpis rodziców 
 

 

 

 

 

 

 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 Dane osobowe są przetwarzane w celu prawidłowej realizacji procesu dydaktycznego, wychowawczego, opiekuńczego 

i pomocy specjalistycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 zgodnie z art. 23 pkt.1 ust. 2 i 5 Ustawy z 29 sierpnia 

2015r. o ochronie danych osobowych [Dz.U. z 2016 r. poz.922]. 

 Administratorem danych osobowych jest dyrektor ZSP nr 6 Iwona Kaczmarczyk. Siedzibą ADO jest Zespół Szkolno-

Przedszkolny nr 6, przy ulicy St. Szobera 1/3. 

 Zgodnie z art.32 Ustawy każdej osobie przysługuje prawo kontroli treści danych osobowych, które jej dotyczą oraz ich 

poprawiania, a także czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, a także wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadkach, o których mowa w Ustawie. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby uczęszczania do świetlicy [Ustawa 

art.23 poz.1] 

 



ZGODA NA SAMODZIELNY POWRÓT DZIECKA DO DOMU  
 

Wyrażam zgodę na samodzielne wyjście ze świetlicy i samodzielny powrót do domu mojego dziecka 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko, klasa 

 

Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo powracającego ze szkoły do domu 

dziecka. 

 

 

 

 

…………………………………………….……………… 

Data i czytelny podpis rodziców 

 

 

 

ZGODA NA ZAMIESZCZANIE WIZERUNKU 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku (zdjęć, filmów) mojego dziecka, na stronie 

internetowej placówki, w zakresie celów realizowanych przez szkołę [zgodnie z art.23 ust.1 

Ustawy] 

 

 

 

…………………………………… 

Data i czytelny podpis rodziców 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIANOŚCI ZA UMIESZCZANIE ZDJĘĆ DZIECI 

 

Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a, że w czasie organizowanych imprez, 

uroczystości otwartych nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922) oraz Art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim  i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016r. poz.666). 

WYKONYWANIE, PUBLIKOWANIE i UDOSTĘPNIANIE zdjęć wykonanych przez 

uczestników imprezy, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ i ŚWIADOMOŚĆ KONSEKWENCJI wynikających 

z rozpowszechniania wizerunku innych osób. 

 

 

 

 

…………………………………… 

Data i czytelny podpis rodziców 
 


