
Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Jarosława Iwaszkiewicza 
W Brwinowie 
 
 

KARTA ZAPISU DZIECKA 
DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2022/2023 

 
Nazwisko i imię dziecka……………………………………ucz. kl. …………....…........ 
 
Data i miejsce urodzenia…………………………………………………………………. 
 
Adres zamieszkania dziecka……………………………………………………………... 
 
Imiona rodziców/ prawnych opiekunów……………………………………………….... 
 
Telefony kontaktowe…………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Brwinów, dn ..................                                                …………………………………………………… 

                                                               (Czytelne podpisy rodziców/ prawnych opiekunów)     
 

 
OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA: 

 
Lp. Nazwisko i imię (opiekunów, dziadków, sąsiadów, itd.) Legitymujący się (DO lub inny dokument 

ze zdjęciem) 
1. 
 

  

2. 
 

  

3. 
 

  

4. 
 

  

5. 
 

  

6. 
 

  

7. 
 

  

 
Brwinów, dn ..................                                                ……………………………………………………………….... 

                                                                                    (Czytelne podpisy rodziców/ prawnych opiekunów)    
 
 



Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem pracy świetlicy szkolnej. 
 
Brwinów, dn ..................                                             …………………………………………………………………….. 

                                                                                               (Czytelne podpisy rodziców/ prawnych opiekunów)     
 

 
 
 
 
*Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka ze szkolnej świetlicy do domu 
 
……………………………………………………………………………………… ucz. klasy …… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
(Proszę podać datę i godzinę wyjścia dziecka oraz określić termin - roczny) 
 
 
 

............................................. 
(Czytelne podpisy rodziców/ prawnych opiekunów) 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE: 
 
 
 
Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka w gablotach szkolnych lub na stronie internetowej 
Szkoły. Zdjęcia nie będą podpisane nazwiskiem dziecka. 
 
 
 

........................................................... 
(Czytelne podpisy rodziców/ prawnych opiekunów) 

 
 

 
 
 
 
 
Jednocześnie wyrażam zgodę (art. 6 ust. 1 lit.  a RODO) na przetwarzanie moich danych osobowych, danych 
dziecka oraz upoważnionych do odbioru dziecka tylko na potrzeby szkoły. Upoważnienie jest ważne do 30 czerwca 
2023 r. 
 
 
 

        ........................................................... 
(Czytelne podpisy rodziców/ prawnych opiekunów) 

 
 
 

 
 



INFORMACJE O DZIECKU: 
1.Problemy zdrowotne…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………............................................................................................................................................................... 
 
2.Uwagi o dziecku dot. zachowania…………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
3.Uwagi o dziecku dot. zainteresowań………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….. 
 
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu do celów edukacyjnych oraz celów związanych z realizacją przez Szkołę 
zadań statutowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) 
 
 
Brwinów, dn ..................                                                ……………………………………………………………… 

                                                                                (Czytelne podpisy rodziców/ prawnych opiekunów)     
 
 
 

Załącznik do regulaminu świetlicy dotyczący zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii: 

1. Postanowienia ogólne: 

a. Do świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych. 

b. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla 

wychowanków pod nadzorem opiekuna. 

c. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z częstym korzystaniem przez uczniów z 

boiska szkolnego lub patio oraz pobytem na świeżym powietrzu na terenie szkoły (uczniowie 

przechodzą do szatni w małych grupach). 

d. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w 

tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

e. Należy  zachować dystans minimum 1,5m. 

f. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie 

umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

g. Przedmioty, sprzęty, przybory do ćwiczeń i zabaw (np. piłki, skakanki, obręcze itp.) 

wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić i dezynfekować. 

h. Uczeń musi posiadać własne przybory szkolne. 

i. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 



j. Uczniowie będą przeprowadzani na zmianowe wydawanie posiłków w małych grupach. 

k. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i 

niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły 

(rekomendowany własny środek transportu). 

2. Procedura zapisu ucznia: 

a. Uczniowie wchodzą do świetlicy pojedynczo. 

b. Uczeń zgłasza się do nauczyciela, który zapisuje ucznia w Dzienniku Elektronicznym. 

c. Uczeń przy nauczycielu korzysta z płynu do dezynfekcji rąk. 

3. Zasady przebywania: 

a. Uczeń korzysta tylko ze swoich przyborów szkolnych tj. zeszytów, książek, długopisów, ołówków. 

b. Uczniowie nie dzielą się posiłkami typu chipsy, chrupki itp. 

c. Uczniowie nie przynoszą do świetlicy własnych zabawek. 

d. Uczniowie mają obowiązek myć ręce każdorazowo po puszczeniu świetlicy np. będąc w toalecie, 

stołówce, bibliotece. 

4. Postanowienia końcowe: 

a. Niniejszy regulamin został napisany na podstawie zaleceń GIS. 

b. Regulamin wchodzi w życiem z dniem 1 września 2020 roku i obowiązuje do odwołania przez 

Dyrektora ZSO w Brwinowie. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się oraz moje dziecko z Załącznikiem do regulaminu 
świetlicy dotyczącego zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii i zobowiązuję się  
do rzetelnego przestrzegania zasad w nim zawartych. 

 
 
 
Brwinów, dn ..................                                             …………………………………………………………………….. 

                                                                                               (Czytelne podpisy rodziców/ prawnych opiekunów)     
 
 
 
 
 


