
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU 2021/2022

w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej

I. Dane osobowe:

Imię i nazwisko ucznia ...................................................................................................  Klasa................................

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

Adres zamieszkania ...................................................................................................................................................

II. Przyczyny uzasadniające ubieganie się o miejsce w świetlicy (należy podkreślić wybraną odpowiedź):

 Dziecko musi dłużej przebywać w szkole ze względu na fakt, pracy obojga rodziców,

 Dziecko musi dłużej przebywać w szkole ze względu na fakt, dojazdów do szkoły,

 Z innych przyczyn lub okoliczności (jakich?) ……………………………………………………………….…

III. Dane rodziców/prawnych opiekunów:

Imię i nazwisko:
Matka dziecka

…………………………………….

Ojciec dziecka

……………………………………..

Telefon kontaktowy

Rodzic pracujący
tak/nie

(prawidłowe zakreślić)
tak/nie

(prawidłowe zakreślić)

IV. Dodatkowe ważne informacje o dziecku /przeciwwskazania, problemy zdrowotne, alergie/: 

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

V. Czy dziecko będzie korzystać ze szkolnej stołówki? (prawidłowe zakreślić)                       TAK            NIE                    

(opłatę za obiady uiczsza rodzic w stołówce szkolnej w budynku A)          

VI. Odbiór dziecka:

Oświadczam, że wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność prawną za (właściwe podkreślić):

1. samodzielny powrót mojego dziecka …………………………………………… do domu o godzinie………….

2. powrót dziecka pod opieką osoby małoletniej ………………………………………/imię i nazwisko osoby małoletniej/

3. odbiór dziecka ze świetlicy wyłącznie przez niżej wymienione osoby pełnoletnie (pokrewieństwo):

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

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

4. Jednorazowe upoważnienia czy zezwolenie na samodzielny powrót ucznia ze szkoły należy przekazywać wychowawcy
świetlicy w formie pisemnej. Zgłoszenia telefoniczne nie upoważniają do wydania dziecka osobom trzecim.

Decyzją komisji rekrutacyjnej z dnia …………....... uczeń został/nie został przyjęty. 
……………………………………

/Pieczęć i podpis dyrektora/



OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
WŁASNYCH I DZIECKA

…………………………………………………………………………………………………..
(Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka)

 Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej w celu wypełnienia obowiązku określonego
w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie da-
nych  osobowych),  informuje,  że:  1.  Administratorem  danych  osobowych  jest  Szkoła  Podstawowa
im.  K.  K.  Baczyńskiego  w  Piławie  Górnej  ul.  Kościuszki  1,  58-240  Piława  Górna  reprezentowany  przez
Kierownika jednostki. Dane kontaktowe: 74 837 13 81                              

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

                     /Miejscowość i data/                                                                                  /Podpis rodzica/prawnego opiekuna/

 
Aneks do Regulaminu Świetlicy, punkt 8 ( w związku z COVID – 19)

1. W  szkole  obowiązują  Procedury  zapewnienia  bezpieczeństwa  w  związku  z  wystąpieniem  epidemii
COVID – 19.

2. Pracownicy świetlicy wietrzą sale, w których odbywają się zajęcia świetlicowe przed przyjściem dzieci
na zajęcia, a także co godzinę i w miarę potrzeb.

3. Jeśli istnieje taka możliwość, zajęcia świetlicowe uczniom można organizować na terenie szkoły, na
świeżym powietrzu.

4. Sale, w których odbywają się zajęcia świetlicowe wyposażone są w środki dezynfekcji rąk. Nauczyciele
zobowiązani są poinstruować uczniów o konieczności dezynfekcji rąk po przyjściu ze świeżego powie-
trza. Uczniowie dezynfekują ręce pod nadzorem nauczyciela świetlicy.

5. Sprzęty,  zabawki,  pomoce  dydaktyczne,  które  były  wykorzystywane  podczas  pobytu  uczniów
w świetlicy są dezynfekowane przez wyznaczone osoby zgodnie z Procedurą mycia zabawek, pomocy
dydaktycznych i sprzętu.

6. Ze świetlicy rodzice i osoby upoważnione odbierają dziecko przy wejściu głównym, dzwoniąc dzwon-
kiem (przy domofonie w przejściu). Rodzic nie wchodzi do budynku szkoły (wyjątek szczególne sytu-
acje lub po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem).

7. Zapoznałem się z Regulaminem Świetlicy dostępnym na stronie szkoły: https://sppg.edupage.org
             
                 ..............................................                                                               ......................................................

                     /Miejscowość i data/                                                                                  /Podpis rodzica/prawnego opiekuna/

Informacja:

  Zaleca  się,  aby  uczniowie  uczęszczający  do  szkolnej  świetlicy  byli  ubierani  odpowiednio  do  pogody
i panujących warunków atmosferycznych. Rodzice i uczniowie powinni pamiętać o przestrzeganiu Regulaminu
Świetlicy (udostępniony na stronie szkoły i w dokumentacji świetlicy). Nieprzestrzeganie przez uczniów zasad
panujących w grupie świetlicowej  ma wpływ na ocenę z zachowania.  Wychowawcy świetlicy nie  ponoszą
odpowiedzialności za rzeczy przyniesione z domu przez dziecko. W szkole obowiązuje zakaz używania telefo-
nów  komórkowych.  W  świetlicy  telefon  pozostaje  w  plecaku  i  może  być  włączony  w  celu  kontaktu
z rodzicem.

Wychowawcy świetlicy


