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

2.  Data i miejsce urodzenia.....................................……………………………………………………..

3. Klasa………………….…         

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

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

5.  Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów)…………………………………………………………….
 

6. Telefon kontaktowy do matki ………………………………..ojca ....................…………………

7. Wykonywanie pracy przez rodziców/opiekunów:

             oboje rodziców/prawnych opiekunów
 

             jeden z rodziców/prawnych opiekunów
 
      żaden z rodziców/prawnych opiekunów

 
8.   Numer telefonu kontaktowego do rodziców podczas pobytu w pracy:

do matki/opiekuna.........................................................................

do ojca/opiekuna ….......................................................................

9. Dodatkowe informacje o dziecku (dotyczące np. sytuacji rodzinnej – ograniczenie praw 
rodzicielskich, zdrowia, zachowania, inne ważne dla wychowaców świetlicy)

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

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

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

10. Dziecko będzie korzystało ze świetlicy ( należy  uzupełnić  we wrześniu)

Dzień tygodnia poniedziałek wtorek środa czwartek piątek

Codziennie        
w godz.

W wybrane dni 
w godz.

Sporadycznie
w godz.

Oczekując na 
autobus szkolny 
do godz.



11. Informacje o wyjściu dziecka ze świetlicy.
(Wychowawcy nie zwalniają dziecka na telefon)

• Osoby upoważnione do odbioru dziecka*:

Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa nr telefonu

*osobom nieupoważnionym oraz opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane

Osoba odbierająca dziecko musi mieć przy sobie dowód osobisty, aby go okazać wychowacy świetlicy
przy odbiorze dziecka.

• Dziecko wychodzi samo (o godzinie) …………………………………………………….......

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

• Zmiany dotyczące wyjścia …………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………

12. Oświadczam, że informacje przedłożone przeze mnie są zgodne ze stanem faktycznym.

Rodzic/opiekun jest zobowiązany poinformować kierownika świetlicu lub wychowacę świetlicy o zmianach : numeru
telefonu, godzin wyjścia, adresu zamieszkania itp).

13. Oświadczam, że poza godzinami pracy świetlicy, która jest czynna od 6.45 do 16.15 ponoszę pełną        
odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka.

Przyjmuję do wiadomości, iż świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosiło ono swoją
obecność u wychowawcy.

14. Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z regulaminem świetlicy i go akceptuję oraz zobowiązuję się do regularnego
opłacania składek na fundusz świetlicy (5 zł miesięcznie)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na samodzielny powrót dziecka do domu 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczanie świetlicy szkolnej przez moje dziecko( imię i

 nazwisko ) .............................................................

Ponoszę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego samodzielnego powrotu do 
domu.

...........................................................................
data, czytelny podpis rodzica,/opiekuna



Oświadczenie o wyrażeniu zgody na samodzielny powrót dziecka do domu wraz z niepełnoletnim  
bratem lub siostrą  (podać imię, nazwisko, datę urodzenia rodzeństwa)* 

Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na samodzielne opuszczanie świetlicy  szkolnej przez 
moje dziecko wraz z niepełnoletnim bratem, siostrą 

 ………………………………………………………………………………………................................       
       (podać imię, nazwisko, datę urodzenia rodzeństwa)  

Oświadczam jednocześnie, że ponoszę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego 
samodzielnego powrotu do domu.  

*możliwość samodzielnego opuszczenia świetlicy szkolnej nie dotyczy uczniów, którzy nie ukończyli 7 r. ż. oraz        
uczniów dojeżdżających.

...........................................................................
data, czytelny podpis rodzica,/opiekuna

Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestniczenie przez moje dziecko  w zajęciach, imprezach, wyjściach

 i  wycieczkach poza terenem szkoły organizowanych  w godzinach pracy świetlicy. 

...........................................................................
data, czytelny podpis rodzica,/opiekuna

Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b 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 oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) w celu realizacji zadań ustawowych 

określonych w ustawie Prawo oświatowe.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych 

stanowi przepis prawa. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne na stronie internetowej szkoły oraz na 

tablicy informacyjnej.

Oświadczenia i zgody

Oświadczam, że podane dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych we wniosku o przyjecie dziecka do świetlicy szkolnej

w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w tym danych szczególnych 

kategorii wskazanych w pkt. 9 (min. stanu zdrowia) wobec dziecka, którego dane dotyczą.

Wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody* (niepotrzebne skreślić) na utrwalanie wizerunku dziecka podczas 

organizacji zajęć w świetlicy szkolnej i wykorzystanie go w materiałach informacyjnych szkoły.

………………………………………………………………………………

Data i czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych



REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
ZSP NR 3 PLESZEW 

(wyciąg)

§ 1

1.Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i
pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
2.Do podstawowych zadań świetlicy należy:
   a) zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych ,
   b) pomoc w odrabianiu lekcji,
   c) organizowanie gier i zabaw ruchowych,

§ 2

1.Ze świetlicy korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej
   a) dojeżdżający do szkoły,
   b) którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych,
   c) inni uczniowie za zgodą wychowawcy świetlicy.
2.Udział w zajęciach świetlicowych uczniów dojeżdżających jest obowiązkowy.

§ 3
1.Do świetlicy przyjmuje się ucznia na wniosek rodziców.
2.Przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie w oparciu o podpisanie przez

 rodziców (prawnych opiekunów) karty zgłoszeń .
3.Uczestnictwo ucznia w zajęciach świetlicowych jest obowiązkowe.
4.Uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicy szkolnej w godz. 6:45 do 16:15  
5.Uczniowie  klas  I-III  są  odprowadzani  do  świetlicy  szkolnej  przez  nauczyciela  lub  wychowawcę  po

skończonych zajęciach.

§4

1.Z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą wychowawcy świetlicy, którego
obowiązkiem jest dbałość o jego właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie.

2.Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą 
   zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.


