
KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W IMIELINIE 

w roku szkolnym 2019/2020 

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-17.00 w dni zajęć szkolnych. 
 

Proszę o przyjęcie dziecka ......................................................................................................................................... 
 

uczennicy/ucznia klasy ............... do świetlicy szkolnej w roku szkolnym  2019/2020. 

1. DANE OSOBOWE DZIECKA: 

Imię i Nazwisko  

Data i miejsce urodzenia   

Adres zamieszkania  

 

2. IMIONA I NAZWISKA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

MATKA  Nr telefonu 

kontaktowego 
 

 

OJCIEC  Nr telefonu 

kontaktowego 

 

3.DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 

(Jeżeli dziecko wymaga szczególnej opieki - np. alergie, przewlekłe choroby itp.) 

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

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

Oświadczenie rodziców / opiekunów o sposobie opuszczania przez dziecko świetlicy  
 

 dziecko może opuścić świetlicę samodzielnie (  TAK / NIE) o godzinie: 
 

 PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

Godziny 
     

 

OŚWIADCZAM, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze ze szkoły do domu z 
jego samodzielnym powrotem. 
 

Imielin, dnia ..........................                 ..............................................                      ……….…………………………… 
                                                                   podpis matki/prawny opiekun                                    podpis ojca/prawny opiekun 

 

 dziecko będzie odbierane ze świetlicy przez: 
 

 (Dziecko do 7 lat nie może samodzielnie poruszać się po drogach. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły odpowiadają rodzice, 

opiekunowie prawni lub inne upoważnione przez nich osoby. Dziecko, w wieku do 7 lat, może być odbierane tylko przez osoby, które 

osiągnęły co najmniej 10 rok życia – art. 43. 1. USTAWY z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym) 
 

Lp. 

Imię i nazwisko  
osoby upoważnionej  

do odbierania dziecka 
 ze świetlicy 

Stopień 
 pokrewieństwa 

Data upoważnienia 
Nr dowodu 
osobistego 

Nr telefonu 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 



 
OŚWIADCZAM,  że biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka  

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

 

 

Imielin, dnia ..........................                 ..............................................                      ……….…………………………… 
                                                                podpis matki/prawny opiekun                            podpis ojca/prawny opiekun 

 

 Dziecko będzie odbierane przez starsze niepełnoletnie rodzeństwo ( imię i nazwisko)                                                   
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….................
......  
 

OŚWIADCZAM, że biorę całkowitą odpowiedzialność za powrót mojego dziecka ze szkoły pod opieką 
w/w rodzeństwa.   
 
 

 

Imielin, dnia ..........................                 ..............................................                      ……….…………………………… 
                                                                podpis matki/prawny opiekun                            podpis ojca/prawny opiekun 

 

INFORMACJE DODATKOWE: 

 
 
1. Mając na względzie bezpieczeństwo Państwa dziecka, w przypadku zaistnienia potrzeby opuszczenia świetlicy w 
sposób inny niż wskazany powyżej prosimy o dostarczenie pisemnej informacji na ten temat. Informacja powinna 

zawierać datę i godzinę samodzielnego wyjścia lub dane osobowe osoby upoważnionej do odbioru dziecka wraz z 
numerem dowodu osobistego, a także podpis rodzica. 
2. Nie wypuszczamy dzieci w sytuacji, kiedy zgłaszają Państwo telefonicznie. Prosimy też nie umawiać się z dziećmi 
przed szkołą. 
3. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy, może zostać poproszona o okazanie dowodu osobistego, w celu 
potwierdzenia tożsamości przez personel Szkoły. 
4. Regulamin Pracy Świetlicy Szkolnej dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce ŚWIETLICA. 
 

 

                

 

 

 

 

 



 

REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM.POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH  W IMIELINIE 

1. Celem świetlicy jest organizowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych dla dzieci.  

2. Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów szkoły.  

3. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest wypełnienie przez rodziców (prawnych opiekunów) karty zapisu 
dziecka do świetlicy. 

 4. Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 17.00.  

5. Do świetlicy uczęszczają również uczniowie, którzy nie chodzą na lekcje religii lub oczekują na zajęcia dodatkowe 
w szkole, ale po wcześniejszym zgłoszeniu ich przez rodziców w celu ustalenia  konkretnych dni i godzin.  

6. Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia na teren 
świetlicy do przerwy poprzedzającej lekcje oraz po skończonych lekcjach do momentu odebrania go przez osoby do 
tego upoważnione. Dziecko musi być odebrane ze świetlicy do godziny 17.00. 

 7. Nie podlega opiece wychowawców świetlicy, dziecko które przebywa w szkole przed otwarciem świetlicy, a także 
dziecko które po skończonych zajęciach nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłaszanie swojego 
przyjścia.  

8. Odebrać dziecko ze świetlicy mogą rodzice lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem.  

9. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy. 

10. Uczniowie mogą samodzielnie wracać do domu ze świetlicy, jeżeli posiadają pisemne pozwolenie rodziców.  

11. Po odebraniu dziecka ze świetlicy rodzic ponosi pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo na terenie szkoły  
i nie może ponownie go przysłać do świetlicy w tym samym dniu.  

12. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie dziecka przez osobę 
nieupoważnioną, samodzielne wyjście itp.) rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie z datą  
i podpisem. Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy. 

 13.Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione lub zgubione wartościowe przedmioty (telefony 
komórkowe, biżuteria itp.). 

 14. Dziecko przebywające w świetlicy szkolnej zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad dotyczących 
bezpieczeństwa w czasie zabaw, kulturalnego zachowania się, poszanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie 
świetlicy. Za zniszczone przedmioty materialne odpowiadają rodzice.  

15. W przypadku, gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci lub rodzice nie przestrzegają 
ustalonego regulaminu uczestnictwo w zajęciach świetlicowych może zostać zawieszone.  

16.Wychowawcy świetlicy współpracują na bieżąco z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym w celu 
rozwiązania napotykanych trudności wychowawczych.  

17.Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej rodzice mogą zgłaszać i omawiać z 
wychowawcami świetlicy. 

OŚWIADCZAM, IŻ ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ Z REGULAMINEM PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ. 

Imielin,  dn,………………..      ............................................................ 

                                                                     podpis rodzica /opiekuna prawnego 

 



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  
osób upoważnionych do odbioru dziecka  

 
 
Informujemy, że Pani/a dane osobowe (w postaci: imię, nazwisko, numer dowodu osobistego, numer telefonu) są przetwarzane  
i administrowane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) przez Administratora  danych osobowych tj. Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Imielinie, które  reprezentuje Dyrektor z siedzibą: Imielin  41-407, ul. W. Sapety 8. w celu umożliwienia Państwu 
odbioru dziecka  

 

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

 

Dane zostały przekazane administratorowi danych przez rodziców dziecka, tj.  
 

 

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

                 (imię i nazwisko rodziców dziecka) 
 

 

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, a także prawo sprzeciwu  
i żądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych. Dane udostępnione przez Panią/a nie będą podlegały 
udostępnieniu podmiotom trzecim. 
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z 
ochroną danych osobowych, w następujący sposób:  pod adresem poczty elektronicznej: iod@imielin.pl  oraz pisemnie na adres 
siedziby administratora. 

 

Imielin,  dn,………………..      ............................................................ 

                                                                     podpis rodzica /opiekuna prawnego 

 

mailto:iod@imielin.p

