
KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY 
Na rok szkolny 2020/2021

Informacje o dziecku
Nazwisko i imiona 
ucznia

Klasa
 

Data i miejsce urodzenia 
ucznia 

Adres zamieszkania 
ucznia

Dodatkowe informacje o dziecku
Ważne informacje 
o zdrowiu dziecku (stałe 
choroby, dolegliwości, 
powody do szczególnej 
uwagi ze strony 
wychowawcy)

Informacje o rodzicach 

Imiona i nazwiska 
rodziców 

Matki  Ojca  

Aktualne telefony 
kontaktowe 

Adresy zamieszkania 

Samodzielny powrót ucznia TAK1 NIE
W przypadku zaznaczenia „TAK” należy złożyć pisemne oświadczenie informujące o dniach i godzinach

samodzielnego opuszczania świetlicy przez ucznia
1  Właściwe zakreślić 

Zobowiązania
Zobowiązuję się do:

-punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej;
-zapoznania się i przestrzegania Regulaminu, który obowiązuje w świetlicy szkolnej;
-współpracy  z  wychowawcami  świetlicy  w sprawach  dotyczących  pobytu  i  funkcjonowania  dziecka
w świetlicy.



Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w świetlicy szkolnej

1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej odbierane są z sali świetlicowej przez rodziców lub osoby przez
nich upoważnione.

2.  Wychowawca świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo dziecka od czasu wejścia ucznia do świetlicy.
3. Obowiązkiem rodzica jest każdorazowe poinformowanie wychowawcy o zabraniu dziecka ze świetlicy

szkolnej.
4. Uczeń, który nie ukończył 7-go roku życia nie może sam wyjść ze świetlicy do domu. (podstawa prawna:

Art. 43.1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym.)
5. Samodzielnie wyjść ze świetlicy może dziecko posiadające pisemną zgodę rodziców na samodzielny

powrót do domu ( nie dotyczy ucznia wymienionego w pkt.4).
6. Wychowawcy  świetlicy  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  przynoszone  przez  uczniów  wartościowe

przedmioty.
7. Wychowanek ma obowiązek stosować się do zasad  obowiązujących w świetlicy szkolnej i brać udział

w zajęciach organizowanych przez wychowawców.

Oświadczenia/ zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

1. Oświadczam, że wszystkie dane przedstawione we wniosku są prawdziwe. Jestem świadoma/świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

2. Na podstawie art. 6 ust.1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L
119/28 Dziennik Urzędowy Unii  Europejskiej  PL) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie
przez  Szkołę Podstawową nr  7  w Jaśle,  ul.  Św.  Jana z  Dukli  94,  38-200 Jasło,  danych osobowych
zawartych w formularzu Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej w zakresie niezbędnym do kontaktu
pomiędzy Szkoła a rodzicami/prawnymi opiekunami.

Jasło, dnia ………………      ………………….…………….                            ………………………..     
                               Czytelny podpis matki                                    Czytelny   podpis ojca

Data złożenia wniosku Podpis osoby przyjmującej wniosek

Kwalifikacja 

Zakwalifikowano/Nie zakwalifikowano dziecko/a do świetlicy szkolnej                                       

 Data i podpis Dyrektora ……….………………………………………


