
          W związku z zawieszeniem od poniedziałku, 9 listopada 2020r. zajęć stacjonarnych dla 

uczniów klas   I - III  oraz przedłużeniem do 29 listopada 2020r. zawieszenia zajęć 

stacjonarnych dla klas IV – VIII,  a tym samym z kontynuowaniem  nauki w formie zdalnej, 

Dyrektor Zespołu – Szkolno Przedszkolnego w Gomunicach informuje, iż  w szczególności dla 

uczniów,  których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę   z pandemią COVID-

19 organizowana jest codziennie  w godzinach 7.30 – 15.30,  świetlica szkolna.   

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

W okresie od 9 listopada 2020r.  – do czasu odwołania zawieszenia zajęć stacjonarnych  

 

proszę o przyjęcie mojego dziecka  

  

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

 

do świetlicy szkolnej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Gomunicach. 

Oświadczam, iż zapoznałem/ -am się z Regulaminem Świetlicy i zobowiązuję się go 

przestrzegać. Zobowiązuję się również do punktualnego odbierania mojego dziecka                       

i jednocześnie biorę odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka pozostającego na 

terenie szkoły po godzinach pracy świetlicy szkolnej.  

Powód korzystania ze świetlicy szkolnej: 

 Praca zawodowa obojga rodziców, której wykonywanie wskazuje na bezpośrednią 

walkę z pandemią COVID – 19    

 Inne (jakie?) 

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

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

.........................................................................................................................................* 
 
*właściwe zakreślić / uzupełnić 

 

Numery kontaktowe do rodziców/prawnych opiekunów: 

………………………………………………………………………………………………….. 
(numer telefon, imię i nazwisko, pokrewieństwo) 

 

 

………………………………………………………………………………………………….. 
(numer telefon, imię i nazwisko, pokrewieństwo) 

 

 

   

 

 



HARMONOGRAM POBYTU DZIECKA NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ ORAZ 

INFORMACJA O POWROCIE DZIECKA DO DOMU 

Dzień 

tygodnia 

 

Godziny pobytu  uwagi 

(np. samodzielny powrót do domu, odbiór  przez 

rodzica /prawnego opiekuna/ odbiór przez osobę 

upoważnioną, inne) 
od  do  

Poniedziałek    

Wtorek    

Środa    

Czwartek    

Piątek    

 

Oświadczanie rodzica/prawnego opiekuna w sprawie wyrażenia zgody na samodzielny 

powrót dziecka ze świetlicy szkolnej  

Oświadczam, iż ponoszę  całkowitą odpowiedzialność za samodzielny powrót mojego 

dziecka ze świetlicy szkolnej do domu  w dniach i godzinach wskazanych przeze mnie           

w powyższym harmonogramie.   

Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej  przez osoby niebędące 

prawnymi opiekunami dziecka 
  

Upoważniamy 

1................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej) 

 

legitymującą/ego się dowodem tożsamości 

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

  

2................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej) 

 

legitymującą/ego się dowodem tożsamości 

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

 

w terminie ................................................................................................................................. 

  

  

 …………………………………………………………. 
(data, czytelne podpisy rodzica/opiekuna prawnego) 

  

…………………………………………………………. 
(data, czytelny podpisy rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 



Dodatkowe informacje dotyczące pobytu dziecka na świetlicy szkolnej 

I. Dziecko przebywające na świetlicy szkolnej  jest zobowiązane do przestrzegania 

regulaminu świetlicy  i obowiązujących zasad. 

II. Obowiązki rodziców  i uczniów: 

1. Rozpoczęcie pobytu na świetlicy musi nastąpić co najmniej 10 minut przed 

godziną  rozpoczęcia nauki zdalnej,  według planu obowiązującego dla klasy,  

do której dziecko uczęszcza;  

2. Dziecko wyposażone jest w podręczniki i przybory szkolne niezbędne do 

realizacji zajęć obowiązujących w danym dniu; 

3. Dziecko  musi zostać wyposażone w  słuchawki, umożliwiające udział 

ucznia w zajęciach zdalnych, prowadzonych dla klasy, do której uczęszcza. 

Uczeń podczas zajęć zdalnych korzysta ze sprzętu komputerowego 

znajdującego się w szkole (pracownia komputerowa).  

4. Rodzice/prawni opiekunowie: 

a) zobowiązują się do zapewnianie dziecku posiłku stosownie do czasu 

pobytu w świetlicy; 

b)  mają obowiązek zapoznania się z procedurami opracowanymi na 

czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii 

koronawirusa i choroby COVID-19 w szkole (DEKLARACJA  

RODZICA /PRAWNEGO OPIEKUNA -  poniżej); 

c) w przypadku rezygnacji z opieki świetlicowej bezzwłocznie 

przekazują stosowną informację w formie elektronicznej na adres 

mailowy szkoły zszp_gomunice@wp.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zszp_gomunice@wp.pl


 

Gomunice , dnia........................... 

 

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

 

DEKLARACJA RODZICA /PRAWNEGO OPIEKUNA  

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:  

⎕  * Zapoznałem/łam się z treścią Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 

obowiązującej w Szkole Podstawowej w Gomunicach;  

 

⎕ * Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującej procedury związanej z reżimem sanitarnym 

przede wszystkim: przyprowadzania na świetlicę  tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, 

kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka ze szkoły w razie 

wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce. Przyjmuje do wiadomości 

i akceptuje, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danych 

dniu przyjęte na świetlicę   i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych; 

 

⎕  * Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących 

objawów zdrowotnych; 

 

⎕ * Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora szkoły  o wszelkich zmianach  w sytuacji 

zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu; 

 

⎕  * Jestem świadoma/my*, że w szkole  w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa będą 

stosowane środki dezynfekujące i odkażające (wszystkie posiadają atesty  

i są dopuszczone do użytku) , które mimo wszystko mogą wywołać odczyn alergiczny; 

 

⎕ * Zobowiązuje się do każdorazowego odbioru telefonu ze szkoły lub niezwłocznego nawiązania 

kontaktu po nieodebranym połączeniu telefonicznym.  

 

 

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

 

*Zaznaczyć właściwe X                                                                                                                         

 

  



Klauzula informacyjna 

 

1. Administratorem Pana/ Pani danych wskazanych w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy oraz               

w upoważnieniu jest Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z siedzibą:                          

ul. Słowackiego 12,  97-545 Gomunice. 
2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), 

który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Jeśli ma Pani/Pan pytania 

dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania 

Administratora Danych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan 

skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email 

iod@zspg.gomunice.pl 
3. Administrator danych osobowych gromadzi i przetwarza Pani / Pana dane celem: 

a) udziału w zajęciach organizowanych w ramach opieki świetlicowej oraz zapewnienia 

bezpiecznego pobytu dziecka na świetlicy. 

b) weryfikacji i kontroli osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy  przez osoby 

niebędące prawnymi opiekunami dziecka. 

 

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie spowoduje brak możliwości korzystania z 

opieki na świetlicy szkolnej.  

a) skorzystania dziecka z opieki świetlicowej; 

b)  realizacji uprawnienia wynikającego z upoważnienia.  

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie 

niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach 

Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą 

przekazania/powierzenia danych są szczególne przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, 

zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu, z wyjątkami 

zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia: 

 

- dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 

- żądania ich sprostowania, 

- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

 

 

7. Przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia udzielonego upoważnienia  w dowolnym momencie bez 

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

cofnięciem. 

8. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres ADO lub 

drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres iod@zspg.gomunice.pl 
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach 

ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych 

przez Administratora. 

10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku  licząc od początku roku następującego po 

roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

 

 

…………………………………………………………. 
(data, czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 
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