
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 20…../20…..

I. Proszę o przyjęcie …………………………………………………………………….ucznia klasy………
zamieszkałego………………………………………………………………………………………………
do świetlicy szkolnej działającej w ZS w Kochanowicach przy ul. Szkolnej 1
Dziecko będzie korzystało z opieki wychowawczej w świetlicy : ( proszę zaznaczyć odpowiednio X)

 Przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych
  Po zakończeniu  zajęć lekcyjnych
 Tylko w oczekiwaniu na zajęcia pozalekcyjne
 W oczekiwaniu na dowóz

Czas przewidywanego pobytu dziecka w świetlicy:*  ( świetlica jest czynna od godz 700 do 1510

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek

rano  od…….. rano  od…….. rano  od…….. rano  od…….. rano  od……..

po południu do……. po południu do…… po południu do…… po południu do…… po południu do……
* jakiekolwiek zmiany w sposobie odbioru, powrotu lub zmiany godziny wyjścia dziecka ze świetlicy przekazywane są 
wychowawcy świetlicy w formie pisemnej w zeszycie korespondencyjnym ucznia lub przez dziennik elektroniczny  
( ze względu na organizację zajęć nie ma możliwości zgłaszania zmian telefonicznie)
 II .Informacje o rodzicach/ opiekunach prawnych

Matka Ojciec

Imię i nazwisko rodzica

Telefon kontaktowy

Oświadczenie o zatrudnieniu
** potwierdzenie nie dotyczy uczniów 
dojezdnych,  którzy w oczekiwaniu na 
odwóz objęci są obowiązkową opieką 
świetlicową

Ja niżej podpisana *…...................... 
oświadczam, że jako rodzic/ opiekun 
prawny dziecka jestem osobą pracującą.
Jestem także świadoma 
odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia.
                        …..............................
                                       (podpis)

Ja niżej podpisany *…...................... 
oświadczam, że jako rodzic/ opiekun 
prawny dziecka jestem osobą pracującą.
Jestem także świadomy 
odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia.
                              …..............................
                                          (podpis)

 III. Informacje o odbieraniu dziecka ze świetlicy ( proszę zaznaczyć odpowiednio X )
  Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu o godz. podanej 
przeze mnie w deklaracji. Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną  odpowiedzialność za 
samodzielny powrót mojego dziecka  do domu.***
Oświadczam, iż będę odbierać dziecko osobiście lub będzie ono odbierane przez wymienione  poniżej 
osoby:****

1)……………………………………………………. 2)…………………………………………...
3) ……………………………………………... ……. 4)…………………………………………...          
***samodzielne opuszczanie przez dziecko świetlicy nie dotyczy wyjścia do sklepu podczas zajęć świetlicowych, podczas 
których obowiązuje całkowity zakaz wychodzenia bez opiekuna poza teren szkoły
****brak pisemnej zgody przez osobę nieupoważnioną spowoduje, że dziecko nie zostanie wydane osobom postronnym

……………………………………………     ….............................................................
data, czytelny podpis matki/ opiekuna                                          data, czytelny podpis ojca/ opiekuna

IV. Zgoda/ oświadczenie
1.Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na umieszczanie wizerunku mojego dziecka oraz eksponowanie jego prac 
wykonanych podczas zajęć świetlicowych na stronie internetowej szkoły oraz w lokalnej prasie w celu promocji szkoły i 
świetlicy
2. Oświadczam, iż zapoznałem/ -am się z regulaminem świetlicy załączonym do niniejszego zgłoszenia

               ……………………………………………                      ….............................................................
data, czytelny podpis matki/ opiekuna                                          data, czytelny podpis ojca/ opiekuna



KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Kochanowicach, ul. Szkolna 1, 42-713 Kochanowice.

Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego:  zskochanowice@kochanowice.pl

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomo-

cą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl, 

3. Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, numeru kontaktowego bądź numer identyfikacyjnego PESEL prze-

twarzane będą celu zweryfikowania tożsamości osoby odbierającej dziecko ze szkoły (ze świetlicy szkolnej), z przedszkola

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie pu-

blicznym, które wynika z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  – Prawo oświatowe i ma zapewnić bezpieczeństwo uczniom

uczęszczającym do szkoły administratora. 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3, czyli na czas

trwania roku szkolnego, 

6. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od rodzica/opiekuna prawnego dziecka,  

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, 

8. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii, 

b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO, 

d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO, 

e) do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO, 

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

W celu skorzystania oraz  uzyskania informacji  dotyczących praw określonych powyżej  (lit.  a-f)  należy skontaktować się  z

Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych. 

1. Ma  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  (Urząd  Ochrony  Danych  Osobowych,  ul.  Stawki  2,  00-193

Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych

osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

2. Podanie danych jest wymagane, aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom. Niepodanie danych wiążę się z brakiem możliwości wyda-

nia dziecka osobie wskazanej w upoważnieniu. 



3. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

REGULAMIN ŚWIETLICY
1. Świetlica zapewnia uczniom zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce, odpowiednie warunki do 

nauki, rekreacji, rozwijania swoich zdolności i zainteresowań.
2. W świetlicy szkolnej organizowane są zajęcia opiekuńczo- wychowawcze dla uczniów, którzy przebywają w szkole

ze względu na czas pracy rodziców, dojazd do szkoły oraz dla uczniów skierowanych do świetlicy z powodu 
nieobecności nauczyciela lub oczekujących na zajęcia lekcyjne

3. Czas oczekiwania na rozpoczęcie lekcji lub dowóz ( dot. uczniów dojezdnych) traktowany jest jako zajęcia 
świetlicowe. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie, którzy zgłosili pisemna Kartę zgłoszenia oraz uczniowie 
wymienieni w p. 1.zapisanym w Z  asadach rekrutacji uczniów do świetlicy szkolnej.

4. Świetlica szkolna jest czynna w dni nauki szkolnej w godz. od 700 do 1510.

5. Każdy uczeń ma prawo korzystać z pomocy dydaktycznych, gier, sprzętu sportowego oraz sprzętu 
audiowizualnego znajdującego się  w świetlicy.

6. Uczeń korzystający ze świetlicy odpowiada za jej wyposażenie, czystość oraz estetykę pomieszczenia.
7. Sprzęt sportowy wypożyczany jest za okazaniem podpisanego zeszytu przedmiotowego lub legitymacji szkolnej.
8. Uszkodzony lub zagubiony sprzęt należy odkupić.
9. Uczeń może być zwolniony z zajęć świetlicowych wyłącznie za okazaniem pisemnej zgody rodziców, którą 

potwierdza wychowawca świetlicy. W każdym innym przypadku uczeń nie może wyjść poza teren szkoły
10. Każdy uczeń ma obowiązek zaznajomić się z Regulaminem świetlicy oraz Regulaminem dowozu uczniów ( dot. 

uczniów dojezdnych)
11. Za celowe zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą 

rodzice/ opiekunowie.
12. Opiekunowie świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty osobiste uczniów (np.  

telefony komórkowe, urządzenie typu MP3, PSP, itp., elektroniczne zabawki)
13. Grupa wychowawcza przypadająca na jednego wychowawcę nie może przekroczyć 25 uczniów( Rozp. MEN z 

dnia 21 maja 2001r.)

OBOWIĄZKI RODZICÓW
1. Wypełnienie w odpowiednim czasie Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy
2.  Przygotowanie pisemnych upoważnień dotyczących samodzielnego wychodzenia dziecka ze świetlicy lub odbioru 

dziecka przez inne osoby niż rodzice
3. zgłaszanie wychowawcy obioru dziecka
4. odbiór dziecka  o wyznaczonych godzinach oraz przestrzeganie godzin pobytu dziecka w świetlicy 

zadeklarowanych w Karcie zgłoszenia
5. Pisemne poinformowanie wychowawcy świetlicy o zmianie odbioru lub odjazdu dziecka.
6. Po zakończeniu zajęć świetlicowych za nieodebrane dziecko odpowiedzialność ponoszą rodzice. W razie 

nieodebrania dziecka ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z rodzicami/ opiekunami  dziecko 
może zostać przekazane odpowiednim władzom.

7. W przypadku, gdy dziecko notorycznie nie przestrzega regulaminu świetlicy bądź swoim zachowaniem zagraża 
bezpieczeństwu innych oraz gdy zostały wykorzystane wszystkie środki zapobiegawcze, dziecko może zostać 
wypisane z listy wychowanków świetlicy.

8. Zapoznanie się z Regulaminem świetlicy oraz Regulaminem dowozu  i przestrzeganie zawartych w nim zasad.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
1. Uczeń ma prawo korzystać z pomocy naukowych , gier, sprzętu sportowego oraz audiowizualnego będącego w 

wyposażeniu świetlicy.
2. Uczeń ma prawo do indywidualnych zajęć, jeśli nie przeszkadza innym dzieciom i wychowawcy podczas pracy z 

grupą oraz jeśli nie zagraża to bezpieczeństwu innych wychowanków.
3. Uczeń ma obowiązek zgłosić się sam do świetlicy po przyjeździe do szkoły  oraz po zakończonych lekcjach.
4. Oczekiwanie na autobus i zajęcia pozalekcyjne traktowane jest jako zajęcia świetlicowe.
5. W czasie przebywania w świetlicy uczeń ma obowiązek dbać o ład i porządek w miejscu nauki i zabaw, kulturalne 

zachowywać się, brać udział w proponowanych zajęciach, wykonywać polecenia nauczyciela,.
6. Wychowanek ma obowiązek zgłosić wychowawcy każdorazowe  opuszczenie sali.
7. Zachowanie ucznia w świetlicy ma wpływ na ocenę zachowania.
8. Uczeń ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem świetlicy   i Regulaminem dowozu   ( uczniowie dojezdni)

……………………………………… ……………………………………… …  ……………………………
                             data, podpis ucznia data, podpis ojca                   data, podpis matki



ZAPISY DOTYCZĄCE ZACHOWANIA BEZPIECZŃSTWA W ŚWIETLICY W CZASIE EPIDEMII.

1.  Na  zajęcia  świetlicowe  może  uczęszczać  uczeń  bez  objawów  chorobowych  sugerujących  infekcję  dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub w
izolacji.
2.  Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej oraz w innych salach dydaktycznych.  Należy unikać zmiany
pomieszczeń oraz wymiany uczniów w grupach świetlicowych.
3. Należy tak organizować i koordynować zajęcia, aby możliwe było zachowanie dystansu społecznego (1,5 metra).  W
miarę możliwości należy organizować zajęcia na świeżym powietrzu.
4. W trakcie trwania zajęć świetlicowych nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sali, co najmniej 1 raz na godzinę.
Środki do dezynfekcji  rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod
nadzorem nauczyciela.
5. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk- przed przyjściem do świetlicy, przed posiłkiem oraz po powrocie ze
świeżego powietrza, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
6. Przynosimy do szkoły tylko niezbędne rzeczy. Uczniowie posiadają swoje przybory szkolne, którymi nie wymieniają się
z innymi uczniami.
7. W świetlicy szkolnej dostępne są tylko zabawki i sprzęty, które można łatwo zdezynfekować.
8. Uczniowie mogą być odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych.
Opiekun prawny oczekuje na dziecko w przedsionku szkoły.
9.  Jeżeli  pracownik  szkoły  zaobserwuje  u  ucznia  objawy,  które  mogą  sugerować  chorobę  zakaźną,  w  tym  kaszel,
temperaturę  wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę,  powinien odizolować ucznia  w przeznaczonym do tego
pomieszczeniu  zachowując  dystans  minimum  2  m  odległości  od  innych  osób.  Następnie  niezwłocznie  informuje
rodzica/opiekun prawnego o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
10. W razie konieczności kontakt rodzica/opiekuna prawnego z nauczycielem odbywa się przez dziennik elektroniczny lub
na numer telefonu podany przez rodzica/opiekuna prawnego w karcie zapisu.

Stworzono  na  podstawie:  wytycznych  Ministerstwa  Edukacji  Narodowej,  Ministerstwa  Zdrowia  oraz  Głównego
Inspektoratu Państwowego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.

……………………………………… ……………………………………… …  ……………………………
                             data, podpis ucznia data, podpis ojca                   data, podpis matki


