
KARTA PRZYJĘCIA DZIECKA DO ŚWIETLICY WYPEŁNIĆ LITERAMI DRUKOWANYMINazwisko i imię dziecka: ….............................................................................................................................................................Klasa: .......................................................................................................................................................................................................Data urodzenia: ..................................................................................................................................................................................Adres: ......................................................................................................................................................................................................
INFORMACJE O RODZICACH DZIECKA

IMIĘ I NAZWISKO TELEFON KONTAKTOWYMatka / opiekun prawnyOjciec / opiekun prawny
Przy zmianie numeru telefonu prosimy o szybką informację.

OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA

LP. IMIĘ I NAZWISKO
SERIA I NR 
DOWODU 

OSOBISTEGO
TELEFON

KIM  DANA 
OSOBA JEST DLA 
DZIECKA?12345

SAMODZIELNE WYJŚCIA LUB WYJŚCIA Z OSOBĄ NIEPEŁNOLETNIĄ

Wyrażam/nie wyrażam zgody na samodzielne wyjście mojego dziecka ze świetlicy.
Wyrażam/nie wyrażam zgody na wyjście ze świetlicy mojego dziecka w towarzystwie niepełnoletniej osoby (siostry, brata) ………………………………………………………………………………………………………………………..

Przyjmuję na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego 
powrotu ze świetlicy do domu  z osobą niepełnoletnią.Czytelny podpis (matka/ opiekun prawny) Czytelny podpis (ojciec/ opiekun prawny)........................................................................................ .........................................................................................

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

Oświadczam,  że  wyrażam/  nie  wyrażam zgodę  na  umieszczanie  zdjęć  zawierających  wizerunek  mojego 

dziecka zarejestrowany podczas realizacji: konkursów, turniejów sportowych i innych uroczystości szkolnych 

zamieszczonych w Internecie lub gazetkach szkolnych.Czytelny podpis (matka/ opiekun prawny) Czytelny podpis (ojciec/ opiekun prawny)............................................................................ …......................................................................................
WAŻNE INFORMACJE O ZDROWIU DZIECKA (stałe choroby, dolegliwości, alergie): ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



REGULAMIN ŚWIETLICY
1. Świetlica czynna jest w dni pracy szkoły w godzinach 7:00 - 17.00. 
2. W świetlicy prowadzone są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami dydaktyki. 
3. Dzieci przebywające w świetlicy są odbierane przez rodziców/prawnych opiekunów lub osoby przez nie 

upoważnione  w  karcie  przyjęcia  dziecka  oraz  w  sytuacjach  wyjątkowych  przez  osoby  pisemnie 
upoważnione (na kartce z czytelnym podpisem rodziców).

4. Żadne dziecko nie ma prawa opuścić świetlicy bez zgody wychowawcy.
5. Osoby  odbierające  uczniów  muszą  być  zdrowe  i  podczas  odbioru  dziecka  zobowiązane  są  zachować 

wszelkie środki ostrożności (ochrona ust i nosa, zdezynfekowanie rąk, zachowanie dystansu społecznego). 
Chęć odebrania dziecka zgłaszamy przez wideofon.

6. Rodzice/opiekunowie  prawni  zobowiązani  są  do  przestrzegania  godzin  pracy  świetlicy  
i punktualnego odbioru dzieci.

7. Obowiązkiem  rodzica/prawnego  opiekuna  jest  poinformowanie  wychowawców  świetlicy  o  spóźnieniu 
i ewentualnym odbiorze dziecka po godzinie 17:00.

8. Rodzic (osoba upoważniona do odbioru) odbierając dziecko po godzinie 17:00 ma obowiązek podpisania 
informacji dotyczącej godziny odbioru dziecka, przygotowanej przez wychowawcę świetlicy.

9. Brak informacji od Rodziców/prawnych opiekunów o spóźnieniu i ewentualnym odbiorze dziecka 
po  godzinie  17:00  skutkuje  powiadomieniem  o  tym  fakcie  policji  celem  przekazania  dziecka 
i umieszczenia w placówce opiekuńczej. 

10.Powtarzające  się  przypadki  nieodebrania  dziecka  w  godzinach  pracy  świetlicy  obligują  szkołę  do 
powiadomienia sądu rodzinnego.

11. Istnieje bezwzględny zakaz przynoszenia z domu różnych przedmiotów – w tym zabawek oraz sprzętu 
sportowego. 

12.W  salach  świetlicowych  obowiązuje  nakaz  zasłaniania  nosa  i  ust  (noszenie  maseczek 
ochronnych/przyłbic). 

13.Dzieci  zobowiązane są stosować zasady higieny: często myją ręce wodą z mydłem lub je dezynfekują, 
zachowują dystans społeczny,  nie dzielą się swoimi posiłkami z  innymi dziećmi,  korzystają wyłącznie 
z własnych przyborów szkolnych.

14.W  przypadku  gdy  uczeń  nie  przestrzega  zasad  i  norm  obowiązujących  w   świetlicy  (zagraża 
bezpieczeństwu innym i sobie) decyzją wychowawców w porozumieniu z dyrektorem szkoły  może być 
czasowo „zawieszony” w korzystaniu z opieki w świetlicy szkolnej (1 tydzień lub więcej).

Klauzula informacyjna dla osób odbierających dziecko ze świetlicy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, mojego dziecka oraz osób upoważnionych do odbioru dziecka zawartych w karcie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Zgodnie z art.  13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (Dz.  Urz.  UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż: a) administratorem danych osobowych uczniów, rodziców i innych osób upoważnionych do odbioru dziecka jest Szkoła Podstawowa nr 303 im. Fryderyka Chopina w Warszawie, ul. Koncertowa 8, 02-787 Warszawa reprezentowana przez Dyrektora Mariusza Karczewskiego,b) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty,  na podstawie Art.  6 ust.  1 lit.  c ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., c) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy, d) rodzic/ opiekun prawny posiada prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ma prawo wniesienia sprzeciwu,e) admisnistrator  wyznaczył  do  kontaktu  Inspektora  ochrony  danych,  adres  e-mail: ursynow.oswiata.iod1@edu.um.warszawa.pl .
Zapoznałam/łem się z regulaminem świetlicy. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie numerów telefonów 
kontaktowych osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy przez pracowników szkoły. Numery 
telefonów  będą  używane  do  kontaktów  w  sytuacjach  tego  wymagających  (choroba  dziecka, 
nieodpowiednie  zachowanie,  itp.).  Prawdziwość  w/w  danych  potwierdzam  własnoręcznym  podpisem, 
świadomy/a odpowiedzialności regulaminowej i karnej (art. 233 &1.K.K).

................................................................................................. .........................................................................................Czytelny podpis (matka, opiekun prawny) Czytelny podpis (ojciec, opiekun prawny)
Warszawa, dnia ......................................................................


