
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 3 W KATOWICACH 

Rok szkolny …………………….. 

I.Dane  dziecka: 

Nazwisko -……………………………………………………………………………………………… 

Imię-……………………………………………………….klasa-…………………………. 

II.Deklarowane godziny pobytu dziecka w świetlicy: 

Dziecko będzie korzystało z opieki wychowawczej w świetlicy:                                

(jeśli dziecko będzie przyprowadzane do świetlicy w godzinach porannych a następnie po zajęciach lekcyjnych będzie w świetlicy oczekiwało na 

przyjście opiekunów, należy zaznaczyć odpowiedź pierwszą i drugą ze wskazaniem orientacyjnej godziny odbierania dziecka) 

o przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych w godzinach………………………………………... 

o po zakończeniu zajęć lekcyjnych do godziny………………………………………………. 

o tylko w oczekiwaniu na zajęcia pozalekcyjne(tabelkę poniżej należy wypełnić w październiku) 

Czas pobytu dziecka w świetlicy: 

Dzień tygodnia Rano Popołudniu 

Poniedziałek 
  

Wtorek 
  

Środa 
  

Czwartek 
  

Piątek 
  

III.Dodatkowe informacje o dziecku ( informacja dobrowolna) 

Informacja o stanie zdrowia dziecka mogące mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w szkole lub 

w świetlicy: (przeciwwskazania, choroby, alergia, przyjmowane leki, inne mające wpływ na proces 

opiekuńczy): 

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

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

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

………………………………………………… 

 

 

 

 



IV.Szczegóły dotyczące odbioru i wyjść dziecka ze świetlicy szkolnej 

ZGODA NA SAMODZIELNY POWRÓT DZIECKA ZE SZKOŁY DO DOMU 

Dziecko może samodzielnie opuszczać świetlicę (jeśli tak, należy wypełnić dodatkowe 

oświadczenie – dotyczy tylko dzieci, które ukończyły 7 lat)  

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu o godzinie..................................................... 

Uwagi............................................................................................................................................ 

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

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka po zakończonych zajęciach /o wskazanej 

godzinie/ ze szkoły i biorę za to pełną odpowiedzialność. Jednocześnie oświadczam, że nie będę formułować roszczeń 

wobec szkoły z tytułu samodzielnego opuszczenia terenu szkoły po zakończonych zajęciach przez moje dziecko. 

Oświadczam, że przeprowadziłam/przeprowadziłem rozmowę z dzieckiem na temat bezpiecznego poruszania się po 

drogach publicznych. 

 

Katowice dnia........................................    …............................................. 
Czytelny podpis rodzica opiekuna prawnego 

1. Osoby upoważnione do odbioru dziecka (poza rodzicami/opiekunami prawnymi) 

 
Imię i nazwisko............................................................................ nr dowodu osobistego.................................. 

stopień pokrewieństwa 

 

Imię i nazwisko.............................................................................. nr dowodu osobistego.................................. 
stopień pokrewieństwa 

 

Imię i nazwisko.............................................................................. nr dowodu osobistego.................................. 
stopień pokrewieństwa 

 

Imię i nazwisko.............................................................................. nr dowodu osobistego.................................. 
stopień pokrewieństwa 

 

Imię i nazwisko.............................................................................. nr dowodu osobistego.................................. 
stopień pokrewieństwa 

 

Imię i nazwisko.............................................................................. nr dowodu osobistego.................................. 
stopień pokrewieństwa 

 

Imię i nazwisko.............................................................................. nr dowodu osobistego.................................. 
stopień pokrewieństwa 

 

 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego 

odbioru i opuszczenia świetlicy przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę. 

 
Katowice, dnia ............................................................  .....................................................................................................  

podpis rodziców 
 



 

Oświadczenie  
/wypełniają rodzice/opiekunowie prawni i osoby upoważnione/ 

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych celem umieszczenia ich na 

druku upoważnienia do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 47 w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Katowicach. (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych Dz.U. Z 2002 roku Nr 101 poz.926, ze zmianami) 

 

1. ….................................................................. …........................................................................ 
( imię i nazwisko)        (data i czytelny podpis) 

 

2. ….................................................................. …........................................................................ 
( imię i nazwisko)        (data i czytelny podpis) 

 

3. ….................................................................. …........................................................................ 
( imię i nazwisko)        (data i czytelny podpis) 

 

4. ….................................................................. …........................................................................ 
( imię i nazwisko)        (data i czytelny podpis) 

 

5. ….................................................................. …........................................................................ 
( imię i nazwisko)        (data i czytelny podpis) 

 

6. ….................................................................. …........................................................................ 
( imię i nazwisko)        (data i czytelny podpis) 

 

7. ….................................................................. …........................................................................ 
( imię i nazwisko)        (data i czytelny podpis) 

 

 

Zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia wychowawców świetlicy szkolnej o każdorazowym odstępstwie od 

ustalonego sposobu odbierania dziecka ze świetlicy zawartego w karcie zapisu / np. ewentualność powrotu do domu bez 

opiekuna lub możliwość odebrania dziecka przez inne niż wskazane osoby/. 

 

Zobowiązuję się do: 

 Zapoznania się i przestrzegania Regulaminu świetlicy SP47oraz regulaminu przebywania 

rodziców/opiekunów prawnych na terenie szkoły. 

 Współpracy z wychowawcami świetlicy w sprawach dotyczących pobytu i funkcjonowania 

mojego dziecka w placówce. 

 Punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka.  

 Do przestrzegania regulaminu dotyczącego przebywania rodziców/opiekunów prawnych na terenie 

szkoły. 

 Zobowiązuję się do niezwłocznego zgłaszania wszelkich zmian istotnych ze względu na 

uczęszczanie mojego dziecka do świetlicy szkolnej zadeklarowanych na karcie zgłoszenia. 

 

PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE: 

1. O zwolnieniach dziecka z zajęć świetlicowych wychowawcy świetlicy będą powiadamiani 

pisemnie wyłącznie przez rodziców/prawnych opiekunów. 

2. Odpowiedzialność nauczyciela — wychowawcy świetlicy za dziecko rozpoczyna się z chwilą 

przybycia ucznia do świetlicy i kończy z chwilą wyjścia. 



3. Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej osobiście przez rodziców/prawnych opiekunów lub 

przez osoby upoważnione i zgłoszone pisemnie wychowawcom świetlic, innym osobom dziecko 

nie zostanie wydane. 

4. Samodzielnie wyjść ze świetlicy może wyłącznie dziecko posiadające pisemną zgodę 

rodziców/prawnych opiekunów na samodzielny powrót do domu. Zgoda rodzica/prawnego 

opiekuna wyrażona telefonicznie nie będzie brana pod uwagę przez nauczyciela- wychowawcę 

świetlicy. 

5. Dzieci będą wypuszczane ze świetlicy na zajęcia dodatkowe pozalekcyjne na podstawie pisemnej 

informacji od rodziców (zawartej w karcie). 

6. Rodzice dziecka (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przestrzegania godzin otwarcia 

świetlicy szkolnej 06:30 – 17:00. 

 

 

Katowice, dnia.....................................  podpis rodziców......................................................................... 

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie 

o Ochronie Danych”). Obowiązuje od 25 maja 2018 roku  

 

Kwalifikacja 

Zakwalifikowano dziecko do świetlicy szkolnej  TAK/NIE 

Uzasadnienie nie zakwalifikowania: 

1)brak miejsc 

2)inne powody ...............................................................................................................................  

 

 

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

(data, podpis) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

 

 

I. Dane osobowe dziecka: 

 

Dane dziecka 

Imiona 
 

Nazwisko 
 

Data i miejsce urodzenia 
 

Klasa: 

Adres zamieszkania 

dziecka 
 

II. Dane osobowe rodziców 

 
 

Matka Ojciec 

Imię i Nazwisko 
  

Telefon 
  

Bardzo prosimy o natychmiastowe uaktualnianie numerów powyższych telefonów w przypadku ich zmiany. 

 

W razie braku kontaktu dzwonić do................................................................................................................. 

 

 

 

 

        

 

Katowice dnia........................................    …........................................................................ 
Czytelny podpis rodzica opiekuna prawnego 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 

 
Katowice……………………………….. 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW KANDYDATA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

W celu zminimalizowania zagrożenia epidemicznego w roku szkolnym 2021/2022 ze 

świetlicy szkolnej mogą korzystać uczniowie obojga rodziców pracujących, którzy nie 

mają możliwości zapewnienia dzieciom opieki w domu. 

 

 
Oświadczenie  rodziców dziecka ............................................................................ 

( imię i nazwisko dziecka) 

 

I.Ja niżej podpisana oświadczam, że pracuję 

 

mama………………………………………………..……………………………. 
czytelny podpis 

 

II.Ja niżej podpisany oświadczam, że pracuję 

 

tata……………………………………………...………………………………… 
      czytelny podpis 

III.Ja niżej podpisany oświadczam, że pracuję 
        

 

opiekun prawny…………………………………………………………………... 
      czytelny podpis 

 

 

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i zobowiązuje się do 

informowania o zmianie statusu zatrudnienia. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Niepoinformowanie o zmianie statusu zatrudnienia, skutkować będzie skreśleniem ucznia z 

listy uczestników świetlicy. 

 

*niewłaściwe skreślić/wykreślić 

 

 

 

 
Katowice dnia........................................    …........................................................................ 

Czytelny podpis rodzica opiekuna prawnego 



Załącznik nr 3 

 

Zgoda na udział dziecka w konkursach 

organizowanych w świetlicy szkolnej/konkursach zewnętrznych    

oraz publikację wizerunku 

 

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka, którego jestem rodzicem/ opiekunem 

prawnym* …………………………………………........................................................................................,  

(imię i nazwisko dziecka)  

w konkursach świetlicowych i konkursach zewnętrznych. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na potrzeby dokumentacji , 

celów promocyjnych konkursów i zajęć świetlicowych w tym: 

 na umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły,  

 w gazetce szkolnej 

 na wywieszanie listy laureatów pokonkursowych 

 na wywieszanie i podpisywanie prac  

 na wywieszanie dyplomów dziecka 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych, (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Moja zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi 

prawie dostępu do treści moich danych i prawie do ich poprawiania. 

 

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

(data i miejsce) (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka) 

*niepotrzebne skreślić  
Administratorem Pani/Pana danych osobowych (danych osobowych córki/syna) jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3(świetlica 

szkolna) z siedzibą Katowice ul.Grzegorzka 4, tel 322566148, e mail  zsp3katowice@interia.pl  

Może Pani/Pan kontaktować się z nami listownie, telefonicznie lub e mailowo. Będziemy przetwarzać Pani/Pana (córki/syna) 

dane osobowe wyłącznie  w celu i w zakresie wskazanych w zgodzie udzielonej powyżej. 

Jednocześnie informujemy Panią/Pana o prawie do: 

-  żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane przetwarza,  

- ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem;   

- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 



 

Aneks do regulaminu świetlicy/wyciąg z regulaminu /. 

INFORMACJA 

dotycząca rekrutacji do świetlicy 

Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie prawidłowo wypełnionej karty 

zgłoszenia dziecka do świetlicy do 15 września 2021r. 

 Liczba miejsc i podział na grupy wychowawcze wynikają z przepisów prawa 

oświatowego. 

 Kartę zgłoszenia można pobrać w świetlicy szkolnej i na portierni. 

 Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci: 

      - z klas I-III w tym obojga rodziców pracujących,  

w przypadku dużej liczby rodziców/ opiekunów zainteresowanych opieką świetlicową 

pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb 

mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący 

zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

- rodziców /pracujących/ samodzielnie wychowujących dzieci  

- matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnego 

życia 

- dojeżdżające 

- z rodzin objętych nadzorem kuratora 

- z klas IV-VIII ( w uzasadnionych przypadkach: odległe miejsce zamieszkania, 

posiadanie młodszego rodzeństwa w świetlicy) 

- Pozostałe dzieci będą przyjęte w miarę wolnych miejsc. 

W przypadku jednoczesnego spełnienia kryteriów decyduje kolejność zgłoszeń. 

 Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy szkolnej podejmuje powołana przez 

dyrektora szkoły komisja rekrutacyjno- kwalifikacyjna. 

 Uczniowie niespełniający kryterium przyjęcia do świetlicy ,którzy oczekują ze 

względów organizacyjnych na stałe zajęcia pozalekcyjne mogą korzystać z opieki 

świetlicy w wybranym dniu i godzinie tylko po uprzednim zgłoszeniu takiej 

konieczności przez rodziców u wychowawcy świetlicy. 

 Rodzice pragnący skorzystać z pierwszeństwa w kwalifikacji zobowiązani są 

potwierdzić fakt spełniania każdego z kryteriów, z których chcą skorzystać, poprzez 

złożenie oświadczenia, potwierdzonego własnoręcznym podpisem. 

 W przypadku stwierdzenia niezgodności danych w Karcie zgłoszenia dziecka do 

świetlicy ze stanem faktycznym ,dziecko nie zostanie przyjęte lub zostanie skreślone           

z listy dzieci uczęszczających do świetlicy.  
 


