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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TYTUSA DZIAŁYŃSKIEGO W KÓRNIKU 
KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

ŚWIETLICA CZYNNA OD 7.00 – 17.00 
Proszę o przyjęcie dziecka, ucznia/uczennicy kl.  ………………    do świetlicy  w roku 

szkolnym 2020/2021. 

1. DANE OSOBOWE DZIECKA 
 
Imię i nazwisko 
 

  

 
2. IMIONA I NAZWISKA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 
3. DZIECKO BĘDZIE PRZEBYWAŁO W ŚWIETLICY W GODZINACH: 

Dzień tygodnia Godziny pobytu Powrót dziecka do domu 

Poniedziałek Od……………….do…………….. o Autobus 
o Rodzic 

Wtorek Od…….…………do…………….. o Autobus 
o Rodzic 

Środa Od…………..……do………..….. o Autobus 
o Rodzic 

Czwartek Od…………….….do…………….. o Autobus 
o Rodzic 

Piątek Od……………….do…………….… o Autobus 
o Rodzic 

 
4. OSOBY UPOWAŻNIOPNE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY (prosimy podać wszystkie 

osoby, które mogłyby odebrać dziecko ze świetlicy. Osoby niewymienione nie będą miały 
możliwości odebrania uczniów) 

MATKA  NUMER TELEFONU  

OJCIEC  NUMER TELEFONU  

INNE NUMERY 
KONTAKTOWE DO OSÓB, 
KTÓRE MOGĄ DECYDOWAĆ 
W SPRAWIE DZIECKA 

   

L.p. Imię i nazwisko osoby upoważnionej. 

1  

2  

3  
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       ………………………………………………………………………………… 
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Kryteria pierwszeństwa  TAK NIE 

organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy 
  

Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę:    

a) w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

  

b) w służbach mundurowych realizując zadania związane 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

  

c) handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych, realizujących zadania 
związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 

  

TAK NIE 

  

  

  

Dziecko będzie odbierane przez starsze, niepełnoletnie rodzeństwo

(imię i nazwisko)

Biorę pełną odpowiedzialność za powrót mojego dziecka ze szkoły pod opieką
rodzeństwa.

W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc stosuje się dodatkowe

kryteria:

6. INFORMACJE DODATKOWE

potrzeby opuszczenia świetlicy w sposób inny niż wskazany powyżej

( samodzielne wyjście, odbiór dziecka przez osobę nie wskazaną w KARCIE) prosimy o
dostarczenie PISEMNEJ informacji na ten temat. Informacja powinna zawierać datę,

Dodatkowe kryteria

Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci w wieku szkolnym)

Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo

Dziecko wychowywane przez niepełnosprawnego rodzica/rodziców

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

Kryteria przyjęcia:

Oboje rodzice pracują - wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej
pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu   TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

godzinę samodzielnego wyjścia lub dane osoby upoważnionej do odbioru dziecka wraz
z numerem dowodu osobistego i podpisem rodzica.

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

Oświadczam, że zapoznałem /łam się z Regulaminem Świetlicy Szkolnej Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku , Aneksem do Regulaminu Świetlicy,
w którym zawarte zostały zasady dotyczące bezpieczeństwa w związku z COVID 19.

Kórnik, dnia..........................

(czytelny podpis rodzica/opiekuna)
....................................................

Podstawa prawna na podstawie RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 13 rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016(Dz. Urz. UE L. 119 4 maja 2016 r.) informuje się iż:
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul.
Dworcowa 11, 62-035 Kórnik.
Dane osobowe będą przetwarzane w celach dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych zgodnie z
ustawą z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty na podstawie art. 6 Ust. 1 lit. c ogólnego
rozporządzenia o ochronie osobowych
Dane osobowe będą przechowywane w czasie zgodnym z przepisami ustawy.
Rodzic/opiekun ma prawo do wglądu danych osobowych dziecka oraz swoich, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.
Rodzic/ opiekun ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.
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2. Nie wypuszczamy dzieci ze szkoły po informacji telefonicznej, a także zwracamy się z
prośbą o nie umawianie się z dziećmi przed szkołą.

3. Kierujemy uprzejmą prośbę o punktualny odbiór dzieci ze szkoły.

1. Mając na względzie bezpieczeństwo Państwa dziecka, w przypadku zaistnienia




