
Załącznik nr 1 do procedury funkcjonowania Zespołu w związku z zagrożeniami spowodowanymi stanem epidemii na terenie kraju oraz 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

                                                                                                                      ………………………………., …………………… 
                                                                                                                                    ( miejscowość, data) 
…………………………………………… 
      (imię i nazwisko) 
 
…………………………………………… 
    ( adres zamieszkania ) 
 
…………………………..……………….. 
   (telefon kontaktowy ) 

OŚWIADCZENIE 
 
Zgodnie z rekomendacją GIS oraz MEN w trosce o bezpieczeństwo podopiecznych, Państwa oraz personelu 

placówki prosimy o złożenie poniższego oświadczenia. 

1. Niniejszym oświadczam, iż: 

a) w przypadku zaobserwowania u mojego dziecka objawów chorobowych przez personel placówki, 

zobowiązuję się odebrać dziecko w najszybszym możliwym czasie ( 30 min.). 

b) ścieżka szybkiego kontaktu w sytuacji wystąpienia niepokojących objawów  to  

…………………………………….    ……………………………… ,    ……………………………….     ………………………………………… 

      ( nr telefonu)                    ( imię i nazwisko )                ( nr telefonu)                    ( imię i nazwisko ) 

2. Wyrażam zgodę na wykonywanie pomiaru temperatury ciała u mojego dziecka na terenie placówki.  

3. Oświadczam, iż zostałam/łem poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i 

naszych rodzin tj.: 

a) mimo wprowadzonych w placówce obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych 

zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19 

b) dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące. 

4. Zapoznałem/łam się z treścią „Procedury funkcjonowania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  w Więckowicach  

w związku z zagrożeniami spowodowanymi stanem epidemii na terenie kraju oraz zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” i zobowiązuję się do ich przestrzegania, w szczególności: do 

przyprowadzania tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz 

natychmiastowego odebrania dziecka z placówki (max.30 min) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak 

chorobowych w czasie pobytu w placówce.  

5. Przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, nie zostanie 

ono w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów 

chorobowych.   

 

 

 

 ……………………, ………………………..                                                ……………………………….. 

   ( miejscowość , data)                                                                        ( podpis rodzica / prawnego opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej 

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Więckowicach 

na rok szkolny ………/………… 

(kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka) 

                                                                                                    

                                                                                                          ……………………………, ………………………..  
miejscowość, data 

                                              

DANE RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA 
 
............................................................................  
Imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego dziecka)  
 
dane kontaktowe (adres zamieszkania, numer telefonu)  

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

……………………………………………………………………...  

……………………………………………………………………… 

DANE DZIECKA: 
 

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

 
klasa …………………….. 

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

(adres zamieszkania dziecka) 

 

                                                

I.OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA: 

1. ………………………………………………………                ……………………………………    ……………………………….. 

                       ( Imię i nazwisko )                                    ( seria i nr dowodu osobistego)    ( telefon kontaktowy ) 

 

2. ………………………………………………………              ……………………………………    ………………………………… 

                      ( Imię i nazwisko )                                  ( seria i nr dowodu osobistego)     ( telefon kontaktowy ) 

 

3. ………………………………………………………               ……………………………………     ………………………………. 

                   ( Imię i nazwisko )                                        ( seria i nr dowodu osobistego)     ( telefon kontaktowy ) 

 

II. WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIECKA  

(proszę wskazać powody do szczególnej uwagi ze strony wychowawcy, m.in. dotyczące zdrowia, 

przyjmowanych leków, alergii, specyficznych zachowań itp.)  

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

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

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

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

III. Moje dziecko wymaga opieki świetlicowej w następujących dniach i godzinach:  

      (proszę o wpisanie dokładnych godzin pobytu przed lekcjami lub po lekcjach) 

 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

Przed lekcjami      

Po lekcjach      

 



Dziecko może zostać odebrane ze świetlicy tylko przez rodziców (opiekunów prawnych) lub osoby pisemnie przez nich 
upoważnione. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie dziecka przez osobę 
dotąd nie upoważnioną, wyjście samodzielne, itp.) rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są powiadomić 
wychowawców świetlicy szkolnej w formie pisemnego oświadczenia opatrzonego podpisem i datą.  
Jednocześnie oświadczam, że jako rodzic/opiekun prawny biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za 
bezpieczeństwo dziecka od chwili jego odebrania z placówki szkolnej przez wskazaną, upoważnioną osobę.  
 
…………………                                                                                                   …………………………………….……………………………………  
(data)                                                                                                              (czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych)  
 
 
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Świetlicy Szkolnej, w tym procedurami odbioru dziecka i 
zobowiązuję się do jego przestrzegania.  
Zobowiązuję się do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej  
……..……….                                                                                            ……………………………………..………………………………………  
(data)                                                                                                    (czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 

 
Oświadczenie osoby upoważnionej w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych  

❑ Wyrażam zgodę ❑ Nie wyrażam zgody  
na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, którym jest : ZSP w Więckowicach; Gromadzka 7, 62-070 
Więckowice  w zakresie : mojego imienia i nazwiska, numeru telefonu, serii i numeru dowodu osobistego;  
 dla celów weryfikacji tożsamości/ identyfikacji podczas odbierania dziecka ze świetlicy w ZSP Więckowice. 
 
zgodnie z przepisami :  

- 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz 
Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej odpowiednio „RODO”;  

- ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).  
 
Oświadczam, iż :  
-  mam świadomość, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne;  
-  mam świadomość, iż zgoda może być cofnięta w każdym czasie;  

- zapoznałam/-em się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych osobowych i prawie ich poprawiania;  

- zapoznałam/em się z informacjami i pouczeniem zawartymi w niniejszej klauzuli. Przedmiotowe informacje są dla mnie 
zrozumiałe. 
 

………………………………….…..……………..…………..  
data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oświadczenie o samodzielnym powrocie dziecka z świetlicy do domu 

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Więckowicach 

w roku szkolnym …….../……….. 

 

…………………………… , ……………………… 

                                                                                                                                Miejscowość, dnia  

 

Ja, niżej podpisany /a oświadczam, że : wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka 

………………………………………………………………, ucznia / uczennicy klasy ……………………………  do domu i 

opuszczenie świetlicy szkolnej przez moje dziecko :  

❑ każdego dnia o godzinie : …………………..  

❑ w następujące dni : 

1.  ……………………..…………………o godzinie : ………………..  

2. ……………………..…………………o godzinie : ……………….. 

3. ……………………..…………………o godzinie : ……………….. 

4. ……………………..…………………o godzinie : ……………….. 

5. ……………………..…………………o godzinie : ……………….. 

 

Jednocześnie oświadczam, że jako rodzic/opiekun prawny biorę na siebie pełną odpowiedzialność 

prawną za bezpieczeństwo dziecka podczas samodzielnego powrotu do domu.  

 

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

          (data)                                                           (czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KARTA INFORMACYJNA O DZIECKU / UCZNIU 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Więckowicach 

 
 Szanowni Państwo! Szkoła dbając o bezpieczeństwo Państwa dzieci/uczniów, powinna posiadać aktualne dane 

na temat dzieci/uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów. Prosimy o uzupełnienie formularza. Dane 

rozpoznać sytuację dziecka/ucznia oraz ułatwią prawidłową nad nim opiekę.            

Dziękujemy 

 

 PODSTAWOWE DANE DZIECKA/UCZNIA  

PESEL:   

Nazwisko:  Imiona:  

Ważne - proszę wpisać drugie imię  

Data urodzenia:  Miejsce urodzenia:  

Adres zamieszkania dziecka/ucznia  

 

PODSTAWOWE DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

Matka :  

Imię i nazwisko  

Ojciec:  

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania matki/opiekuna prawnego  

 

Adres zamieszkania ojca/opiekuna prawnego  

 

Dane kontaktowe ścieżki szybkiego kontaktu: 

Telefon kontaktowy matki:  Telefon kontaktowy ojca: 

Adresy mailowe: 

 

 

WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU/UCZNIU  TAK NIE 

Czy dziecko ma problemy zdrowotne?  

(wady wymowy, wzroku, słuchu, choroby przewlekłe ) 

 

 

 

 

Czy dziecko posiada opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej ?   

Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, kształceniu specjalnym?    

Czy dziecko ma alergie ? (jeśli tak, proszę wymienić) 

 

  

Czy dziecko będzie korzystać z opieki w świetlicy?   

Inne ważne informacje, które powinien wiedzieć wychowawca o dziecku lub rodzinie w celu 
zapewnienia mu właściwej opieki:  
 

 



Oświadczenia, zgody 

NAUCZNIE RELIGII   
 
Wyrażam wolę/ nie wyrażam woli * uczęszczania mojej córki / mojego syna* na lekcje religii w 
Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Więckowicach 
 

…………………………………..………………………………..  
(podpis rodzica/ prawnego opiekuna)  

……………………………………………………………  
/miejscowość / data/  
 
Podstawa prawna złożenia oświadczenia:  
§1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i 
sposobu organizacji nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. Nr 36, poz. 155 z późn. zmianami)  

 

 

ZAJĘCIA WDŻ 
  

NIE WYRAŻAM ZGODY  na uczestnictwo mojego dziecka 
  
               ……………………………………………………………………….......................……………………………… 
                                                           (imię i nazwisko ucznia / uczennicy) 
 
ucznia klasy ………  w zajęciach WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE w roku szkolnym 2020/2021 
                          Organizowanych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Więckowicach 
  
  
…………………………………………… , dnia  …………………………….                                                                                           
 
                                                                                                                         Podpis rodzica / Prawnego opiekuna 
 

………………………………………………………………………. 

 

 

 
Wyrażam zgodę na udział syna/córki w lekcjach terenowych, wyjściach i wycieczkach na terenie 
Więckowic, zgodnych z programem dydaktyczno - wychowawczym szkoły.  
 

…………………….…………………..………………………….  
(podpis rodzica/ prawnego opiekuna)  

 

 
Wyrażam zgodę /  nie wyrażam zgody  na wykorzystanie wizerunku dziecka w celach promocji szkoły 
(w publikacjach papierowych i elektronicznych, w tym internetowych). 
 

…………………….…………………..………………………….  
(podpis rodzica/ prawnego opiekuna)  

 

 

 

 

 



 
OŚWIADCZENIE RODZICÓW 

 
SAMODZIELNY POWRÓT DO DOMU PO ZAJĘCIACH SZKOLNYCH 

 

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Więckowicach 

w roku szkolnym …….../……….. 

 
 
 

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu mojego syna/ mojej córki 
 
 

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

(imię i nazwisko dziecka) 
 

po odbyciu wszystkich przewidzianych w danym dniu lekcji. 
 
 
Dotyczy to również pozwolenia na samodzielny powrót do domu po skróceniu zajęć w danym dniu bez 

konieczności powiadamiania o tym fakcie rodziców (np. w związku z odwołaniem niektórych 
przewidzianych planem lekcji). 

 
Równocześnie oświadczam, że po opuszczeniu szkoły przez syna/córkę przejmuję nad nim/nią 

bezpośrednią opiekę i w pełni odpowiadam za jego/jej bezpieczeństwo oraz sposób powrotu do domu. 
 

Informacja: Uczeń, który ma zgodę rodzica na samodzielny powrót do domu nie ma prawa  

do wcześniejszego (np. wyjście do dentysty itp. ) opuszczenia szkoły bez uprzedniego 

„usprawiedliwienia” na piśmie podpisanego przez rodzica. 
 
 
 

……………………………………………………….. 

Data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 


