
 
KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 
 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsca w świetlicach SP97, przy konieczności zachowania standardów 

sanitarnych i dystansu społecznego, do świetlicy będą przyjmowane w pierwszej kolejności dzieci pracowników 

systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw realizujących zadania związane 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 oraz dzieci obojga rodziców pracujących.  

 

Imię i nazwisko ucznia …......................................................................................................................................... 

Klasa …......................................................................................................................................... 

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

Adres zamieszkania …......................................................................................................................................... 

Zapis dziecka do świetlicy 
w lokalizacjach 
(właściwe podkreślić) 

ul. Dr. Judyma dla klas 1b, 1c, 3b, 3c,4a, 4b 

ul. Armii Kraków 1a, 2a, 2b, 2c, 3a 

 

Czy dziecko będzie 
korzystać z obiadów 
szkolnych? 

 

    TAK / NIE 

 

Szczególne potrzeby dziecka związane ze stanem zdrowia (wpisać brak lub opisać krótko): 

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

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

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

 

Rodzic/opiekun 

prawny 

Imię i nazwisko Telefon do pracy Telefon domowy/komórkowy Adres e-mail 

Matka  

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

 

…......................... 

 

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

 

…...................... 

Ojciec  

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

 

…......................... 

 

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

 

…...................... 

Uprzejmie prosimy o aktualizowanie numerów telefonów do rodziców/opiekunów przy każdorazowej ich zmianie. 
Prosimy o niewyłączanie telefonów. 

 

Oświadczam, że osobami upoważnionymi do odbioru mojego syna/mojej córki są: 
 

Lp. Imię i nazwisko osoby upoważnionej (stopień pokrewieństwa) Podpis prawnego opiekuna dziecka 

1. MATKA:  

2. OJCIEC:  

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 

W razie zmiany osób upoważnionych do odbioru dziecka, wymagana jest pisemna deklaracja oraz wpis do 
karty zapisu. Deklaracja telefoniczna nie będzie uwzględniana. Prosimy o dokonywanie ewentualnych zmian  

z odpowiednim wyprzedzeniem. 
Rodzic lub osoba upoważniona potwierdza fakt odbioru dziecka wpisem do zeszytu odbiorów dzieci. Zobowiązuje się 
do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej do godz. 17.00.  
 
Kraków, dnia ……………………                                                                        ……………………………................. 

                         Podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 
 

 



 
INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

osób upoważnionych do odbioru dziecka 

 
 Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 97 im. J. Lelewela, z siedzibą ul. Dr. Judyma 

10, 30-436 Kraków, tel. 12 262 25 15, email: sp97@op.pl 
Informujemy, że: 

1.Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, a także ich usunięcia. 

2.Możesz w dowolnym momencie wycofać zgodę, jednak nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

3.Dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku, a następnie zostaną zniszczone. 

4.Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości odbioru 

dziecka przez inną osobę niż rodzic lub opiekun prawny. 

5.Dane przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. 

6.Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

7.Informujemy, że nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, a Twoje dane nie będą profilowane. 

 

Kraków, dnia ……………………                                                                        ……………………………................. 

                         Podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 
INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

 Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 97 im. J. Lelewela, z siedzibą ul. Dr. Judyma 

10, 30-436 Kraków, tel. 12 262 25 15, email: sp97@op.pl 

Twoje dane będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą placówkę. 
Informujemy, że: 

1.Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie 

Twojej zgody to masz prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem 

2.Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  

z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku gdy przepisy prawa nie określają okresu 

przechowywania dotyczącego konkretnej kategorii spraw – dane będą przechowane przez czas potrzebny do realizacji 

celu, w którym zostały zebrane. 

3.Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

4.Podanie danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez 

naszą jednostkę. 
5.Konsekwencją niepodania danych wymaganych przepisami prawa jest brak możliwości świadczenia przez nas usług. 

6.Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na 

podstawie Twojej zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której jesteś stroną, w związku z art. 6 ust.1 

rozporządzenia 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 (RODO). 

 

 Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Krzysztof Krall, e-mail: inspektor3@mjo.krakow.pl 
Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz 

przysługujących w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym 

mowa w art. 13 ust. 1i2 RODO, zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej 

sprawy. 

Okres ważności upoważnienia: rok szkolny 2021/2022. 

 

Kraków, dnia ……………………                                                                        ……………………………................. 

                         Podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

 

 

 



 W związku ze zmianą funkcjonowania szkoły, podyktowaną wytycznymi MEN, GIS, MZ, rodzic każdego 
dziecka zobowiązany jest do złożenia deklaracji odnośnie planowanej godziny przyprowadzenia i odbioru 
dziecka ze świetlicy. Dyrekcja SP 97 zobligowana jest do przestrzegania zasad dystansu między uczniami 

przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczenie gromadzenia się uczniów na 
terenie szkoły w tym przy przyjściu i wyjściu z budynku. Należy również unikać mieszania się uczniów z innych 

klas będących w szkole. 
 

 

 

DEKLARACJA RODZICA DOT. GODZIN PRZYPROWADZENIA I ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY 
Prosimy o uzupełnienie godziny przyjścia i odbioru dziecka do/ze świetlicy oraz wskazanie lokalizacji (Judyma, AK). 

 

 Przyjście Odbiór 

Poniedziałek   

Wtorek   

Środa   

Czwartek   

Piątek   

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOT. SAMODZIELNEGO WYJŚCIA DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
(dotyczy dzieci z klas III i starszych – dzieci z klas I i II nie mają możliwości samodzielnego powrotu) 

 

  Oświadczam, iż moje dziecko ………………………………………………………, klasa …………. 

może samodzielnie wracać z zajęć świetlicowych do domu. Równocześnie oświadczam, że ponoszę pełną 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka w drodze do domu. 

 

Harmonogram wyjść dziecka 1. Każdorazowa zmiana harmonogramu samodzielnego 

wyjścia do domu ze świetlicy wymaga pisemnej zgody 

rodziców/opiekunów ze wskazaniem daty obowiązywania. 
 

2. W przypadku braku pisemnej zgody ustalenia przez telefon 

nie będą uwzględniane. 
 

 

 

Dzień Godzina 

Poniedziałek  
Wtorek  
Środa  
Czwartek  

Piątek  

 

Kraków, dnia ……………………                                                                        ……………………………................. 

                         Podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 
 

 
ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH DODATKOWYCH 

 
Wyrażam zgodę na przekazanie mojego dziecka …………………………………………………… , ucznia 

klasy ……… pod opiekę osoby prowadzącej zajęcia dodatkowe np.: język angielski, zuchy, koszykówka, siatkówka, 

tenis, balet, pianino, karate, judo, logopedia, etyka, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, 

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

 odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze na zajęcia, podczas zajęć i w drodze powrotnej do 

momentu przekazania wychowawcy świetlicy, ponosi osoba prowadząca zajęcia. 

 

Kraków, dnia ……………………                                                                        ……………………………................. 

                         Podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 



 

 
OŚWIADCZENIE DOT. ODBIORU DZIECKA PRZEZ OSOBĘ MAŁOLETNIĄ (powyżej 10  r.ż.) 

 

Upoważniam osobę małoletnią  ………………………………………………………………………………........ 

lat ……, do odbioru mojego dziecka …………………………………………………………............................................                         

ze świetlicy szkolnej. Oświadczam, iż powierzając moje dziecko pod opiekę w/w osoby małoletniej, ponoszę pełną 
odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo. 

 

Kraków, dnia ……………………                                                                        ……………………………................. 

                         Podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

 

Skrócony regulamin 
 

1.Ze względu na wytyczne MZ i GIS dla szkół rodzic, który przyprowadza i odprowadza dziecko nie wchodzi na 
teren budynku. Przy odbiorze oczekuje na przekazanie dziecka w tzw. przedsionku szkolnym, zachowując zasady 
dystansu społecznego (oznaczony liniami teren przed wejściem do szkoły). 
2.Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych oraz gdy 

domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

3.Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcje dróg oddechowych. 

4.Rodzic jest zobowiązany do utrzymywania stałego kontaktu z nauczycielem świetlicy. W przypadku niemożności 

odebrania telefonu rodzic oddzwania do sekretariatu szkoły. Prosimy o niewyłączanie telefonów. 

5.Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi oraz innymi rzeczami osobistymi między sobą. Nie 

zaleca się przynoszenia z domu do szkoły zabawek i innych przedmiotów niezwiązanych z nauką. 
6.Obowiązkiem rodzica jest rozmowa z dzieckiem dotycząca stosowania się do procedur sanitarnych w świetlicy. 

7.Podstawą przyjęcia dziecka na zajęcia świetlicowe jest poprawne wypełnienie Karty Zapisu Dziecka do Świetlicy. 

8.Dziecko, które jest zapisane do świetlicy zobowiązuje się do: 

 - zgłaszania wychowawcy każdego wyjścia z sali świetlicowej i ogródka (np. do toalety) 
 - aktywnego udziału w zajęciach 
 - kulturalnego zachowania się 
 - szanowania wyposażenia świetlicy i ogródka szkolnego 
 - zachowania szczególnej ostrożności podczas zabaw i gier sportowych 
 - pozostawienia porządku po zakończeniu zajęć i zabaw w świetlicy 

 

 
Kraków, dnia ……………………                                                                        ……………………………................. 

                         Podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

 

 

 

Adnotacje wychowawcy świetlicy: 
 

Data Temat rozmowy, zgłoszenia Podpis nauczyciela 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


