
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK 

SZKOLNY 2021/2022  
KARTĘ WYPEŁNIAJĄ RODZICE LUB PRAWNI OPIEKUNOWIE DZIECKA 

DANE DZIECKA:   

Imię i nazwisko dziecka……………………………….…………………………………………..…………… 

Data i miejsce urodzenia...................................................................................................................................... 

Adres zamieszkania dziecka.................................................................................................................................  

Klasa……..………Wychowawca…………………………................................................................................  

RODZINA DZIECKA 

Imię i nazwisko matki......................................................................................................................................... 

Telefon ................................................................................................................................................................ 

Imię i nazwisko ojca............................................................................................................................................ 

Telefon ….…………………………………………………………………………..…………………………. 

INFORMACJE O DZIECKU Ważne informacje o zdrowiu dziecku (stałe choroby, dolegliwości, powody do 

szczególnej uwagi ze strony wychowawcy): 

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

............................................................................................................................. ................................................................. 

Proszę w kilku słowach napisać o swoim dziecku (zainteresowania, zdolności, jak najchętniej spędza wolny czas?,              

co sprawia dziecku trudność?).  

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

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

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

Wyrażam/ nie wyrażam zgodę/y na odrabianie zadań domowych podczas pobytu w świetlicy szkolnej                                 

(proszę niepotrzebne skreślić). 

 

Czy dziecko będzie w szkole jadło obiady?             TAK  NIE     (proszę niepotrzebne skreślić) 

 

Zajęcia pozalekcyjne, w których dziecko bierze udział na terenie szkoły (dzień tygodnia, godz.) 

............................................................................................................................. .................................................................

............................................................................................................................. ................................................................. 

OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNYM POWROCIE DZIECKA 

Ja niżej podpisany …………………………………………… wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na samodzielny 

powrót mojego dziecka ze Szkoły Podstawowej nr 22 w Rudzie Śląskiej do domu (proszę określić dni i godziny)  

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

     

Oświadczam, że w przypadku, gdy wyraziłem zgodę na samodzielny powrót dziecka ze świetlicy do domu, biorę 

całkowitą odpowiedzialność za jego życie i zdrowie.  
                                                                                                data, podpis rodzica / opiekuna  prawnego 

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

                                                                                          

Oświadczam, że będę odbierać dziecko osobiście lub wyłącznie przez niżej wymienione osoby: (proszę o wypisanie 

wszystkich osób upoważnionych do odbierania dziecka ze świetlicy wraz ze wskazaniem stopnia pokrewieństwa czy 

rodzaju znajomości).   

1. ……………………..………………….……....…..          2. ………….…………….……..………..…………..… 

3. ……………………..………………..…………..…             4. ………………..……….……..…..……………..…… 

5. ……………………..………………..……………..          6. ..……..………..………..………..………….……..… 

Oświadczam, że biorę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka przebywającego pod opieką 

osoby upoważnionej przeze mnie do jego odbioru. 
data, podpis rodzica / opiekuna  prawnego 

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

Każda z osób upoważnionych podała swoje dane dobrowolnie i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.   

 

….................................                                                                    …...................................................................... 
      data                                                                                      czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 



 

PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE: 

 

1. Odpowiedzialność nauczyciela - wychowawcy świetlicy za dziecko rozpoczyna się z chwilą przybycia 

ucznia do świetlicy. 

2. O zwolnieniach dziecka z zajęć świetlicowych wychowawcy świetlicy będą powiadamiani  każdorazowo, 

pisemnie  wyłącznie przez rodziców/prawnych opiekunów. 

3. Samodzielnie wyjść ze świetlicy może wyłącznie dziecko posiadające pisemną zgodę rodziców/prawnych 

opiekunów na samodzielny powrót do domu. Zgoda rodzica/prawnego  Opiekuna wyrażona telefonicznie nie 

będzie brana pod uwagę przez nauczyciela - wychowawcę świetlicy. 

4. Uczniowie którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do 

domu, muszą swoje wyjście zgłosić opiekunowi pełniącemu dyżur. 

5. Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej osobiście przez rodziców/prawnych opiekunów lub przez osoby 

upoważnione i zgłoszone pisemnie wychowawcom świetlic, innym osobom dziecko nie zostanie wydane.  

6. Dzieci będą wypuszczane ze świetlicy na zajęcia dodatkowe pozalekcyjne na podstawie pisemnej 

informacji od rodziców. 

7. Rodzice dziecka (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przestrzegania godzin otwarcia świetlicy 

szkolnej 

WAŻNE INFORMACJE 

 

1. Rodzice zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy szkolnej tj. 7.00 do 16.00. 

2. W świetlicy obowiązuje regulamin świetlicy, z którym dziecko jest zapoznawane we wrześniu. 

3. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić się do nauczyciela dyżurującego na świetlicy zaraz po przyjściu do 

szkoły bądź zaraz po zakończonych lekcjach. 

4. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy.  

5. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad,  

dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się,  

podstawowych zasad higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. 

6. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną  

ponoszą rodzice/opiekunowie. 

7. W świetlicy przez cały rok szkolny obowiązuje zmiana obuwia. 

8. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy 

u wychowawcy (np. do toalety, biblioteki, itp.) 

9. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty. Prosimy, aby dzieci  

zostawiały w plecakach wartościowe przedmioty np. telefony komórkowe, MP3, smartwatch, itd. 

10. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz niezwłocznej 

aktualizacji danych. 

11. Nauczyciele- wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem 

szkolnym, logopedą celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych. 

 

Pobyt dziecka w świetlicy 

Dzień tygodnia Rano-godz. Popołudniu-godz. 

Poniedziałek   

Wtorek   

Środa   

Czwartek   

Piątek   

 

 

...............................                                                .............................................................................. 
data                                                                           czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 



         
 

 

 

Ruda Śląska …………………………………… 

 

 

………………………………………………………. 
Nazwisko i imię rodzica/prawnego opiekuna/ piecza zastępcza 

 

 

 

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 

IM. JANA STEFANA DWORAKA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 

 

 

 

Do odbioru dziecka ………………………………………………. z świetlicy Szkoły Podstawowej nr 22 

(nazwisko i imię dziecka)  

im. Jana Stefana Dworaka w Rudzie Śląskiej przy ul. Ratowników 15  

upoważniamy: 

 

 

 

1) ……………………....………….                                                    ..……………………………………... 
        imię i nazwisko         seria i nr dowodu osobistego 

 

 

2) ………………………….………                                                    …………………………………..….... 
        imię i nazwisko         seria i nr dowodu osobistego 

 

 

3) ………………………………….         ……………………………………….. 
       imię i nazwisko        seria i nr dowodu osobistego 

 
 

4) ………………………………….           ………………………………………... 
        imię i nazwisko        seria i nr dowodu osobistego 

 

 

 

 

 

Bierzemy pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego odbioru z 

świetlicy szkolnej przez osobę powyżej upoważnioną.  

 
 

 

 

         

        ……………………………………………………………… 

         podpis rodziców/prawnego opiekuna 

 
 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

Formularz informacyjny dla osoby upoważnionej przez rodzica zgodnie z art. 14 RODO.  

 

 



Klauzula informacyjna 

dla osoby upoważnionej przez rodzica/osoby upoważnionej 

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych jak i danych osobowych Pani/Pana dziecka 

informujemy, że zgodnie z art. 14 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO: 

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 22 w Rudzie Śląskiej im. Jana 

Stefana Dworaka z siedzibą w Rudzie Śląskiej ul. Ratowników 15, reprezentowana przez Dyrektora. 

II. INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH (IOD) 

W Szkole Podstawowej nr 22 im. Jana Stefana Dworaka w Rudzie Śląskiej wyznaczono inspektora 

ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z 

przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail iod@sp22.edu.pl 

III. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu identyfikacji osoby upoważnionej przez 

rodzica/opiekuna prawnego do odbioru dziecka z placówki na podstawie przepisów: Kodeks Cywilny, 

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego na Administratorze w 

związku z realizacją zadań własnych na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit c) RODO. Pani/Pana dane 

osobowe zostały pozyskane od rodzica/opiekuna prawnego; podanie przez Panią/Pana danych osobowych 

jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych wskazanych w pkt. IV niniejszej klauzuli może skutkować 

niemożnością odebrania przez Panią/Pana dziecka z placówki. 

IV. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH 

Zakres przetwarzanych danych osobowych: Imię, Nazwisko, seria i numer dokumentu tożsamości. 

V. ODBIORCY DANYCH 

Przetwarzane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie 

przepisów prawa oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, 

chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celu 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane. 

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE 

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: 

1) dostępu do treści swoich danych osobowych 

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych 

3) usunięcia swoich danych osobowych 

4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych 

5) cofnięcia zgody – wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu 

jej wycofania 

VII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO 

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych  narusza przepisy o ochronie danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. 

VIII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres roku szkolnego, w którym zostało udzielone 

upoważnienie.  

 

 

Data, podpis osoby upoważnionej: ……………………………………………………. 

 

 

 

mailto:iod@sp22.edu.pl


 

   Ruda Śląska, dnia………………..………… 

 

…………………………………………………….…..   

        Imiona i nazwiska rodziców  / opiekunów prawnych  

 

………………………………………………….……..   

        Adres zamieszkania rodziców / opiekunów prawnych 

 

 

UPOWAŻNIENIE 

do odbioru dziecka przez osobę niepełnoletnią  

(starsze rodzeństwo) 

 

 

 

Upoważniam córkę / syna …………………………………………………. w wieku ………….…………. 

 (imię i nazwisko upoważnionej osoby)                 (ile ma lat) 

do codziennego / jednorazowego* odbierania ze świetlicy szkolnej mojego dziecka  

 

……………………………………………………….………… w roku szkolnym ……………………………. 

                 (imię i nazwisko dziecka) 

 

Jednocześnie oświadczam, że ponoszę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo, zdrowie i życie 

mojego dziecka podczas jego powrotu do domu. 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

…………………………..……………………… 

podpis rodziców / opiekunów prawnych 

 

 

 

Załącznik: 

Formularz informacyjny RODO (zgodnie z art. 14 RODO). 

 



Klauzula informacyjna 

dla rodziców/opiekunów 

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych jak i danych osobowych Pani/Pana dziecka 

informujemy, że zgodnie z art. 14 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO: 

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych Pani/Pana córki/syna jest Szkoła Podstawowa nr 22 w Rudzie 

Śląskiej im. Jana Stefana Dworaka z siedzibą w Rudzie Śląskiej ul. Ratowników 15, reprezentowana przez 

Dyrektora. 

II. INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH (IOD) 

W Szkole Podstawowej nr 22 im. Jana Stefana Dworaka w Rudzie Śląskiej wyznaczono inspektora 

ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z 

przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana córki/syna pod adresem e-mail iod@sp22.edu.pl 

III. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA 

Dane osobowe Pani/Pana córki/syna będą przetwarzane w celu identyfikacji do odbioru dziecka z placówki 

na podstawie przepisów: Kodeks Cywilny, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy oraz w celu wypełnienia 

obowiązku prawnego na Administratorze w związku z realizacją zadań własnych na podstawie przepisu 

art. 6 ust. 1 lit c) RODO. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Pani/Pana córki/syna jest 

dobrowolne, jednakże nie podanie danych wskazanych w pkt. IV niniejszej klauzuli może skutkować 

niemożnością odebrania przez Panią/Pana córki/syna dziecka z placówki. 

IV. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH 

Zakres przetwarzanych danych osobowych: Imię, Nazwisko i numer dokumentu tożsamości (legitymacji 

szkolnej) 

V. ODBIORCY DANYCH 

Przetwarzane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie 

przepisów prawa oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, 

chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celu 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane. 

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE 

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: 

1) dostępu do treści swoich danych osobowych 

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych 

3) usunięcia swoich danych osobowych 

4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych 

5) cofnięcia zgody – wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu 

jej wycofania 

VII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO 

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych  narusza przepisy o ochronie danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. 

VIII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH  

Dane osobowe Pani/Pana córki/syna będą przechowywane przez okres roku szkolnego, w którym zostało 

udzielone upoważnienie.  

 

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

(data i podpis matki/prawnej opiekunki/osoby sprawującej pieczę)                   (data i podpis ojca/prawnego opiekuna/osoby sprawującej pieczę) 

 

 

mailto:iod@sp22.edu.pl


 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

 

Uzupełnione o wytyczne MEN, MZ i GIS 

Dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. 

Aktualizacja 17.05.2021r  

 

 

1. Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać tylko uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w 

warunkach domowych. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie 

z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w 

przestrzeni publicznej. 

3. Opiekunowie odprowadzający dzieci do świetlicy oraz odbierający dzieci ze świetlicy szkolnej mogą 

wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: 

 1 opiekun z dzieckiem/ dziećmi, 

 Dystansu od opiekuna z dzieckiem/ dziećmi min. 1,5 m, 

 Dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 

 Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z 

bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).  

4. W szatni, jeżeli jest taka możliwość, uczniowie korzystają z co drugiego wieszaka i miejsca na buty.  

5. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej oraz innych salach dydaktycznych.  

6. W pomieszczeniach wykorzystanych na zajęcia świetlicowe wywieszono instrukcje z zasadami 

zachowania higieny. 

7. Wszystkim wchodzącym do świetlicy należy zapewnić środki do dezynfekcji rąk.  Są one  

rozmieszczone są  w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem 

opiekuna.  

8. Uczniów w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania 

i kaszlu, oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Uczeń powinien pamiętać o częstym myciu rąk, 

szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza oraz po 

skorzystaniu z toalety. 

9. W czasie trwania zajęć świetlicowych nauczyciel jest zobowiązany do wietrzenia pomieszczenia co 

najmniej raz na godzinę, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po 

przeprowadzeniu dezynfekcji. 

10. Sale świetlicowe, toalety oraz ciągi komunikacyjne są regularnie myte i dezynfekowane. 

11. Uczniowie podczas zajęć świetlicowych przestrzegają zasad współżycia w grupie związanych z 

COVID-19 oraz respektują polecenia nauczyciela związane z COVID-19. 

12. Uczniowie posiadają własne przybory piśmiennicze i inne: kredki, mazaki, ołówki, pióro, klej, 

nożyczki itp.. Nie jest możliwe wymienianie się przedmiotami z innymi uczniami lub pożyczanie ich. 

13. Dzieci nie powinny zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów: zabawek, samochodów, 

pluszaków itd. 

14. W miarę możliwości należy organizować zajęcia na otwartej przestrzeni. Przedmioty i sprzęty 

znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować, należy usunąć 

lub uniemożliwić do nich dostęp. 

15. Jeśli 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 

odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum 2m odległości od innych  



 

osób. Następnie powinien on niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego 

odebrania ucznia ze szkoły. 

16. W razie konieczności kontakt rodzica z nauczycielem odbywa się przez dziennik elektroniczny lub 

przez numery telefonu podane przez rodzica w karcie zapisu dziecka do świetlicy. 

17. Uczeń, u którego w domu przebywa ktoś na kwarantannie, musi pozostać w domu. Wszystkie osoby 

współzamieszkujące lub pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą przebywającą 

na kwarantannie również podlegają kwarantannie. 

 

 

 

 

Stworzono na podstawie: wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz 

Głównego Inspektora Państwowego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od  

1 września 2020 r.  

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z procedurami bezpieczeństwa w świetlicy szkolnej i zobowiązuję się 

do ich przestrzegania.  

 

    

 

Ruda Śląska dn. ………..………….                                  ……………………………………………….. 

                      (podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 

 


	6. W pomieszczeniach wykorzystanych na zajęcia świetlicowe wywieszono instrukcje z zasadami zachowania higieny.

