
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OKRES FERII ZIMOWYCH 
2022 DO ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W CHEŁMKU 

 

(Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka) 

Proszę o przyjęcie do świetlicy środowiskowej w okresie ferii zimowych 2022 

 
Imię i nazwisko dziecka  ...................................................................................................................................................... 

 
Data urodzenia dziecka.........................................................  Klasa (w obecnym roku szkolnym) ..................... 

 

Adres zamieszkania dziecka .............................................................................................................................................. 
 

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych) 

1. matki .............................................................................................................................................................. 

2. ojca .................................................................................................................................................................. 

 
Numery telefonów 

1. matki ...........................................................................................................................................… 

 

2. ojca ................................................................................................................................................... 

 

Ważne informacje o zdrowiu dziecku (stałe choroby, dolegliwości, powody do szczególnej uwagi ze 

strony wychowawcy): ........................................................................................................................................................... 

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

TERMIN ZGŁOSZENIA:    OD.............................      DO............................. 

                          (Proszę wskazać datę rozpoczęcia i zakończenia pobytu dziecka) 

  

Oświadczam, iż przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem 

faktycznym. 
.......................................................................................................... 

         (data, podpis rodzica, opiekuna) 

INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY* 

*) we właściwym prostokącie wstaw znak X 

 

   Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu, 
wyjście ze świetlicy szkolnej o godzinie ................................................................................................................ 
Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu. 

 

   Oświadczam, że będę odbierać dziecko osobiście lub wyłącznie przez niżej wymienione osoby: 
 

1. ..........................................................................................  3.    ........................................................................................... 
(imię, nazwisko, nr dowodu osobistego)    (imię, nazwisko, nr dowodu osobistego) 

2. ..........................................................................................  4.   ............................................................................................ 
(imię, nazwisko, nr dowodu osobistego)    (imię, nazwisko, nr dowodu osobistego) 

 

 

 

Chełmek, dnia ..............................................        ......................................................... ............................................ 

          (podpis rodzica, opiekuna) 



 
 

WAŻNE  INFORMACJE 
 

1. Świetlica jest czynna w godzinach 7.00-15.00. 

2. W świetlicy obowiązuje regulamin. 

3. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. 

4. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest 

zgłosić się u wychowawcy po wejściu do świetlicy. 

5. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, 

dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, 

podstawowych zasad higieny, oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. 

6. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą 

rodzice/opiekunowie. 

7. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy u wychowawcy 

(np. do toalety itp.) 

8. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty. Prosimy aby dzieci nie 

przynosiły do szkoły wartościowych przedmiotów np. telefonów komórkowych, MP3, PSP itd. 

9. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz niezwłocznej 

aktualizacji danych. 

10. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy. 

11. Uczniowie którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców mogą samodzielnie wychodzić ze świe-

tlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić opiekunowi pełniącemu dyżur. 

12. Zmiany dotyczące trybu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą składać na piśmie z datą 

i podpisem u wychowawców świetlicy. 

13. Wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, 

logopedą celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych. 
 

 

Chełmek, dnia ..............................................        ..................................................................................................… 
          (podpis rodzica, opiekuna) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Świetlica Środowiskowa w Chełmku 
 

ZGODA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA NA UDZIAŁ  
W WYJŚCIACH, WYCIECZKACH ORAZ ZAJĘCIACH 

ZEWNĘTRZNYCH 
 

 

 

 

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

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 ferii zimowych 2022. 

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.                                                             

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA 

 

 

 

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

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego 

 

 

…………………………………………… 

Telefon kontaktowy 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury ciała mojego syna / córki 

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

przy wejściu do placówki i w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych  

w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19. 

Jednocześnie potwierdzam, iż zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych osobowych, 

określonym obowiązkiem informacyjnym, zawartym w niniejszym oświadczeniu. 

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

 

 

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

                                                 Czytelny podpisrodziców/opiekunów prawnych 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 DEKLARACJA RODZICÓW 

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

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/łam się z treścią „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 świetlicy tylko i wyłącznie zdrowego dziecka (bez kataru, kaszlu, 

podwyższonej temperatury ciała, oznak osłabienia, ospałości, złego samopoczucia); 

 natychmiastowego odebrania dziecka ze świetlicy 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 dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji 

zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu. 

 

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



 
 

 
 

 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 zamknięte 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. 

 

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

 

 

 

 


