
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA  
DO ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W CHEŁMKU 

W TERMINIE OD 28.06.2021 r. do 30.07.2021 r.
 

 
Imię i nazwisko ucznia 

Data i miejsce urodzenia
dziecka

Adres zamieszkania
ucznia

Imiona i nazwiska
rodziców, opiekunów

dziecka

Telefony kontaktowe 

Dane o zdrowiu dziecka
(choroba , przyjmowane
leki, inne mający wpływ
na proces opiekuńczy)

Oświadczamy, że 
będziemy odbierać 
dziecko osobiście 
o godzinie ..................

…....................... 
Podpisy rodziców

Oświadczamy,  że  wyrażamy  zgodę  na  opuszczenie  przez  nasze  dziecko
świetlicy środowiskowej o godz. ….............…....  i samodzielny powrót do
domu. 
 
                                        …........................................... 
                                                Podpisy rodziców

 

Termin zgłoszenia dziecka na zajęcia opiekuńcze w okresie wakacyjnym w Świetlicy Środowiskowej  
w Chełmku 
 
….......................................................................................................................................................  
….......................................................................................................................................................  
…....................................................................................................................................................... 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej podanych moich oraz mojego dziecka danych osobowych przez 
Świetlicę Środowiskową w Chełmku celem realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej oraz Statutu Świetlicy.

Oświadczam, że zapoznałem / łam się z załączoną informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

 

 

Chełmek, dn. …………………………..                               ……………………………………
                                                                                              Podpis rodziców  



ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA

……………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego

……………………………………………
Telefonkontaktowy

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na codzienny pomiartemperatury ciała mojego syna / 
córki ........................................................
przy wejściu do świetlicy środowiskowej i w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 
chorobowych w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19.
Jednocześnie potwierdzam, iż zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych osobowych 
zawartym w niniejszym oświadczeniu.
    

Świetlica Środowiskowa w Chełmku jest Administratorem Państwa danych. 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem RODO
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

2. Podmiot  przetwarzający  będzie  przetwarzał,  powierzone  na  podstawie  karty zgłoszenia  dziecka  dane  zwykłe  oraz
wrażliwe uczestników zajęć świetlicowych, w postaci imion i nazwisk, adresów zamieszkania, numerów PESEL, nr
telefonów.

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia
poprzez  stosowanie  odpowiednich  środków  technicznych  i organizacyjnych  zapewniających  adekwatny  stopień
bezpieczeństwa powierzonych danych.

4. Podmiot  przetwarzający  zobowiązuje  się  dołożyć  należytej  staranności  przy  przetwarzaniu  powierzonych  danych
osobowych.

5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy przetwarzane dane.

6. Podmiot  przetwarzający  jest  odpowiedzialny  za  udostępnienie  lub  wykorzystanie  danych  osobowych  niezgodnie  z
treścią  umowy,  a  w  szczególności  za  udostępnienie  powierzonych  do  przetwarzania  danych  osobowych  osobom
nieupoważnionym.

                                                                     …….. ...................................................................
                                                  Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych



 OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

……………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
( nazwisko i imię dziecka) 

Oświadczam, iż jestem świadomy/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do 
Świetlicy Środowiskowej w Chełmku w aktualnej sytuacji epidemiologicznej. 
Oświadczam, iż zostałem /zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie narażone jest zdrowie mojego 
dziecka i naszych rodzin tj.: 
1. mimo wprowadzonych w świetlicy obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych, 
zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19; 
2. w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w świetlicy (nie tylko na terenie) 
personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaję sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie 
zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę; 
3. w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu świetlica 
zostanie zamknięta do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie placówki oraz ich 
rodziny i najbliższe otoczenie przejdą kwarantannę; 
4. w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry pracowniczej, osoba ta 
zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej miejscu do izolacji, wyposażonym w 
niezbędne środki ochrony osobistej. Niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/prawny opiekun dziecka 
oraz stosowne służby i organy. 
5. dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące. 

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń, 
pretensji do Kierownika Świetllicy Środowiskowej w Chełmku oraz Organu Prowadzącego, będąc całkowicie 
świadomym zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju. 

Świetlica Środowiskowa w Chełmku jest Administratorem Państwa danych. 

1. Podmiot  przetwarzający zobowiązuje  się  przetwarzać powierzone  mu dane  osobowe zgodnie  z  rozporządzeniem RODO oraz  z
innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

2. Podmiot  przetwarzający  będzie  przetwarzał,  powierzone  na  podstawie  karty  zgłoszenia  dziecka  dane  zwykłe  oraz  wrażliwe

uczestników zajęć świetlicowych, w postaci imion i nazwisk, adresów zamieszkania, numerów PESEL, nr telefonów.
3. Podmiot  przetwarzający zobowiązuje  się,  przy przetwarzaniu  powierzonych  danych  osobowych,  do  ich  zabezpieczenia  poprzez

stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa powierzonych
danych.

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy przetwarzane dane.

6. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w
szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

       …………………………………………………………….………………. 
(czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów) 



DEKLARACJA RODZICÓW 

……………………………………………………………………………………………………….. 
( Nazwisko i imię rodzica/prawnego opiekuna) 

……………………………………………………………………………………………………….. 
( Nazwisko i imię dziecka ) 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że: 
1. Zapoznałem/łam się z treścią „REKOMENDACJI DLA PLACÓWEK POBYTU DZIENNEGO ORAZ 
PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W CHEŁMKU W OKRESIE 
PANDEMII COVID – 19”. 
2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE 
ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ  W CHEŁMKU W OKRESIE PANDEMII COVID – 19” związanych z reżimem 
sanitarnym, 

przede wszystkim: 

 przyprowadzania do placówki tylko i wyłącznie zdrowego dziecka (bez kataru, kaszlu, podwyższonej 
temperatury ciała, oznak osłabienia, ospałości, złego samopoczucia); 

 natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w przypadku wystąpienia jakichkolwiek oznak 
chorobowych; 

 przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, nie zostanie 
ono w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić dopiero po ustaniu wszelkich objawów 
chorobowych, po okazaniu zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego jego stan zdrowia, umożliwiający 
ponowne przyjęcie; 

3. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała: - przy wejściu do placówki, - w przypadku zaobserwowania 
u dziecka niepokojących objawów chorobowych; 
4. Zobowiązuję się do poinformowania kierownika placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej 
odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu. 

Świetlica Środowiskowa w Chełmku jest Administratorem Państwa danych. 

1. Podmiot  przetwarzający zobowiązuje  się  przetwarzać powierzone  mu dane  osobowe zgodnie  z  rozporządzeniem RODO oraz  z
innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

2. Podmiot  przetwarzający  będzie  przetwarzał,  powierzone  na  podstawie  karty  zgłoszenia  dziecka  dane  zwykłe  oraz  wrażliwe

uczestników zajęć świetlicowych, w postaci imion i nazwisk, adresów zamieszkania, numerów PESEL, nr telefonów.
3. Podmiot  przetwarzający zobowiązuje  się,  przy przetwarzaniu  powierzonych  danych  osobowych,  do  ich  zabezpieczenia  poprzez

stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa powierzonych
danych.

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy przetwarzane dane.

6. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w
szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

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

(czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów ) 



ZGODA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA NA UDZIAŁ 

W WYJŚCIACH, WYCIECZKACH ORAZ ZAJĘCIACH

ZEWNĘTRZNYCH (28 czerwiec – 30 lipiec 2021 r.)

.....................................................................
Nazwisko i imię uczestnika

.....................................................................
PESEL uczestnika

Ja niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczkach, wyjściach i zajęciach

zewnętrznych zorganizowanych przez Świetlicę Środowiskową w Chełmku w okresie wakacyjnym.

Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zbiórki i

rozwiązaniem wycieczki a domem.

Miejscowość: .............................. Data: .........................

Podpis rodzica/prawnego
opiekuna:

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

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

(należy postawić znak x) 

Wyrażam zgodę na bezterminowe bezpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka, 
utrwalonego na zdjęciach wykonanych w czasie zajęć i imprez organizowanych w świetlicy, na 
stronie internetowej szkoły w związku 
z działalnością świetlicy. 

Nie wyrażam zgody na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka utrwalonego na zdjęciach
wykonanych w czasie zajęć i imprez organizowanych w świetlicy.

. 



KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY   

1. Nazwisko i imię dziecka ......................................................................

2. Adres ....................................................................................................

3. Kontakt telefoniczny  ..........................................................................

4. Uwagi na temat żywienia  (alergie pokarmowe)………………..........

………………………………………………………………………..

Opłaty  za  wyżywienie  dziecka  uczęszczającego  do  Świetlicy  Środowiskowej  w  okresie
wakacyjnym należy umieszczać na wskazany poniżej nr konta. 

NR KONTA - PKO BP 77 1020 2384 0000 9202 0218 3556 

Dzienny koszt obiadu wynosi 5,00 zł. 

Obiady należy opłacić proporcionalnie do ilości dni pobytu dziecka.


	ZGODA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA NA UDZIAŁ W WYJŚCIACH, WYCIECZKACH ORAZ ZAJĘCIACH ZEWNĘTRZNYCH (28 czerwiec – 30 lipiec 2021 r.)

