
Ważne informacje: 

W nadchodzącym roku szkolnym 2021/2022 ze względu na odgórną redukcje godzin świetlicowych zostanie 

przyjętych zgodnie z limitem przypadającym na 1 nauczyciela 25 dzieci. 

1. W pierwszej kolejności do świetlicy będą przyjmowane: 

 

 Dzieci, których oboje rodziców/opiekunów prawnych pracuje. Miejsce pracy należy potwierdzid 

pieczątką zakładu na karcie zgłoszeniowej. 

 

 Dzieci samotnie wychowywane przez rodzica/opiekuna pracującego. 

 

 Po spełnieniu powyższych warunków w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci z klasy 1, 

następnie klasy 2. Jeżeli zostaną wolne miejsca – trzecioklasiści, a następnie czwartoklasiści, w których 

przypadku o przyjęciu będzie decydował również termin złożenia karty zgłoszeniowej.  

 

2. Nie podlega opiece wychowawcy dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosid 

swoje przyjście do wychowawcy świetlicy.  

3. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania aktualnych wymogów dotyczących 

wirusa Covid-19 oraz określonych zasad zachowania. 

4. Wychowawca świetlicy nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty ucznia. 

5. Rodzice/opiekowanie prawni zobowiązani są do niezwłocznej aktualizacji danych zamieszczonych w karcie 

zgłoszenia w przypadku ich zmian. 

6. Odbiór dziecka może nastąpid tylko przez jego rodziców/opiekunów prawnych oraz osób przez nich 

upoważnionych na piśmie. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomid o tym fakcie 

wychowawcę świetlicy.  

Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców i mogą samodzielnie wychodzid ze świetlicy do 

domu, muszą swoje wyjście zgłosid wychowawcy świetlicy. Dzieci opuszczają świetlice dokładnie w czasie 

wyznaczonym w karcie zgłoszenia. Wszelkie zmiany godziny wyjścia należy przynajmniej dzieo wcześniej 

zgłosid pisemnie ( np. przez dziennik elektroniczny) wychowawcy świetlicy.  

7. O wszelkich zmianach dotyczących odbierania dzieci ze świetlicy rodzice/prawni opiekunowie muszą zgłosid 

do wychowawcy świetlicy na piśmie (z datą, podpisem)  lub telefonicznie. Bez takiego upoważnienia dziecko 

nie może opuścid świetlicy.   

 

 

Czernichów, dnia …………………………………… 

…………………………………… 

(Podpis matki / opiekuna prawnego) 

…………………………………… 

(Podpis ojca / opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 

DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

Czytelnie wypełnioną kartę należy złożyć w sekretariacie lub u wychowawcy świetlicy  

do 15.06.2021r. 

 

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

2. Klasa ………………………………………………………………………….…….….……. 

3. Data i miejsce urodzenia…………………………..………………………………………… 

4. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………. 

5. Informacja o stanie zdrowia dziecka………………………………………………………… 

6. Informacja o rodzicach/opiekunach prawnych 

 

Imię i nazwisko matki/ opiekunki prawnej…………………………………………….…….…. 

Telefon kontaktowy…………………………………………………………………………….. 

Nazwa zakładu pracy………………………………………………………………………….... 

Adres i telefon zakładu pracy…………………………………..…………………….…………. 

Data i pieczęć zakładu pracy potwierdzającego zatrudnienie  

 

 

 

……………………………………………. 

 

Imię i nazwisko ojca/ opiekuna prawnego…………………………………………….…….…. 

Telefon kontaktowy…………………………………………………………………………….. 

Nazwa zakładu pracy………………………………………………………………………….... 

Adres i telefon zakładu pracy…………………………………..…………………….…………. 

Data i pieczęć zakładu pracy potwierdzającego zatrudnienie  

 

 

 

……………………………………………. 

 

Jestem osobą pracująca samotnie wychowującą dziecko. Wybraną odpowiedź proszę zakreślić w koło. 

Tak  

Nie  

 

 



7. Czas pobytu dziecka w świetlicy. Świetlica czynna jest do godziny 16.00. 

Dzień  Do której godziny dziecko będzie przebywać w 

świetlicy: 

Poniedziałek   

Wtorek   

Środa   

Czwartek   

Piątek   

 

8. Proszę o wybranie i uzupełnienie jednego z poniższych oświadczeń:  

 

 

OŚWIADCZENIE 

(dotyczy dzieci powyżej 7 roku życia) 

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka ……………………………………(imię i nazwisko 

dziecka) do domu w godzinach podanych w punkcie nr. 7. Jestem świadoma/y, że każda zmiana godziny wyjścia 

musi być zgłoszona pisemnie lub telefonicznie wychowawcy świetlicy.  

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

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego. 

 

OŚWIADCZENIE  

Dziecko będzie obierane ze świetlicy w godzinach podanych w punkcie nr 7 wyłącznie przez niżej wymienione 

osoby  

Imię i nazwisko osoby  Stopień pokrewieństwa  

  

  

  

  

  

  

 

INFORMACJA RODO  

Zgodnie z arl.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2076r. (Dz. Urz. 

UE L 119 z04.o5.201'6) informuje się ,iż:  

1) administratorem danych osobowych uczniów, rodziców i innych osób upoważnionych do odbioru dziecka jest 

Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Czernichowie 

2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty , na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.c ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 201.6r.  

3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami/w Ustawy  

4\ każdy rodzic / opiekun prawny, inna osoba uprawniona do odbioru dziecka posiada prawo do dostępu do 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio 

udzielonej zgody Potwierdzenie zapoznania się z informacją RODO 

 

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

(Data i podpis matki / opiekuna prawnego)                                                 (Data i podpis ojca / opiekuna prawnego) 


