
 

DEKLARACJE RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) DZIECKA KORZYSTAJĄCEGO ZE ŚWIELTICY SZKOLNEK 

 W ROKU SZKOLNYM 2021-2022 

 

Placówka oświatowa której dotyczą informacje Imię i nazwisko dziecka (klasa) – pismo drukowane 

Szkoła Podstawowa nr 366 im Jana Pawła II, 

 ul. Strumykowa 21, 03-138 Warszawa 

e-mail: sekretariat@strumyk21.edu.pl,  

Telefon:  (+22) 58-70-980 

 

 

KONTAKT Z RODZICAMI (OPIEKUNAMI PRAWNYMI DZIECKA) 

Ja, niżej podpisana / podpisany (proszę zaznaczyć odpowiednio): 

☐ wyrażam zgodę 

☐ nie wyrażam zgody 

na kontakt w sprawach dotyczących dziecka w sposób opisany poniżej (w przypadku zgody proszę podać adres  
e-mail, numer telefonu lub inną preferowaną formę kontaktu): 

 
 
Przyjmuję do wiadomości, że udzielona przeze mnie zgoda może być 
wycofana w każdym czasie, a przekazane informacje będą 
wykorzystywane zgodnie z treścią klauzuli informacyjnej RODO

1
. 

 
 

Data i podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA 

Upoważniam do odbioru mojego dziecka ze świetlicy szkolne następujące osoby: 

Lp. Imię Nazwisko Data urodzenia 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
Oświadczam, że ww. osoby zapewniają mojemu dziecku pełne 
bezpieczeństwo. Jednocześnie zobowiązuję się do przekazania ww. 
osobom treści klauzuli informacyjnej RODO

1
. 

 
 

Data i podpis rodziców/opiekunów prawnych 
 

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka ze świetlicy szkolnej w dniach o godzinie: 
 

   
 

Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za 
samodzielny powrót mojego dziecka do domu.  

 
 

  Data i podpis rodziców/opiekunów prawnych 
 

 

ISTOTNE INFORMACJE O DZIECKU 

Poniżej przekazuję istotne informacje dotyczące mojego dziecka, niezbędne dla zapewnienia mu właściwej opieki, odżywiana  
i metod wychowawczych (np. o stanie zdrowia, alergiach, zażywanych lekach, preferencjach żywieniowych itp.) 

 
 
 
 
 
 
 

Przyjmuję do wiadomości, że przekazane informacje będą 
wykorzystywane zgodnie z treścią klauzuli informacyjnej RODO

1
. 

 
 

Data i podpis rodziców/opiekunów prawnych 

                                                           
1 Klauzula jest udostępniana rodzicom (opiekunom prawnym) dziecka, jest dostępna także na tablicy ogłoszeń przy wejściu do szkoły oraz na stronie internetowej 
placówki oświatowej pod adresem https://strumyk21.edupage.org/a/rodo. 
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Ja, niżej podpisana / podpisany (proszę zaznaczyć odpowiednio): 

☐ wyrażam zgodę 

☐ nie wyrażam zgody 

 na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka (wraz z możliwością opisania wizerunku imieniem i nazwiskiem dziecka oraz 
określeniem klasy, grupy lub placówki oświatowej) do momentu jej odwołania, w sposób wskazany poniżej (proszę zaznaczyć 
odpowiednie pole lub pola): 

Sposób utrwalenia wizerunku 

☐ Fotografie ☐ Nagrania wideo 

Sposób wykorzystania wizerunku 

☐ Strona internetowa 
(https://strumyk21.edupage.org) 

☐ Blog (____________) 

☐ Media społecznościowe (____________) ☐ Materiały promocyjne (ulotki, foldery, magazyny 
itp.) 

☐ Publikacja na terenie placówki oświatowej (np. 
gazetka ścienna, tablo) 

☐ ____________ 

Przyjmuję do wiadomości, że udzielona przeze mnie zgoda może być 
wycofana w każdym czasie, jej przeniesienie na osobę trzecią wymaga 
uprzedniej pisemnej zgody, a przekazane informacje będą 
wykorzystywane zgodnie z treścią klauzuli informacyjnej RODO

1
. 

 
 

Data i podpis rodziców/opiekunów prawnych 

MIERZENIE TEMPERATURY DZIECKA 

Ja, niżej podpisana / podpisany (proszę zaznaczyć odpowiednio): 

☐ wyrażam zgodę 

☐ nie wyrażam zgody 

na pomiar temperatury ciała mojego dziecka oraz związane z tym przetwarzanie wyniku dokonanego pomiaru temperatury ciała 
w ramach działań profilaktycznych lub zaradczych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i higieny w placówce oraz 
ochrony zdrowia i życia osób odwiedzających placówkę oraz zatrudnionych w placówce w związku z pandemią COVID-19. 
 

Jednocześnie zobowiązuje się do zachowania wszelkich środków ostrożności, w tym do nieprzyprowadzania dziecka 
do placówki, jeżeli: 

1. występują u niego objawy chorobowe tj. gorączka, kaszel, duszności, ogólne zmęczenie, 
2. przynajmniej jeden z członków wspólnego gospodarstwa domowego przebywa na kwarantannie. 

Placówka oświadcza, że wdrożyła i stosuje wszelkie procedury bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19. 
Osoby zatrudnione mają obowiązek przestrzegać procedur wdrożonych przez placówkę. Placówka dokłada 
wszelkich starań, aby jakiekolwiek ryzyko zakażenia wirusem COVID-19 zostało zminimalizowane. 

Przyjmuję do wiadomości, że udzielona przeze mnie zgoda może być 
wycofana w każdym czasie, a przekazane informacje będą 
wykorzystywane zgodnie z treścią klauzuli informacyjnej RODO

1
. 

 
 

Data i podpis rodziców/opiekunów prawnych 
 

 

 WAŻNE INFORMACJE 

1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 07.00-17.30. Czas pracy świetlicy może ulec zmianie o czym zdecyduje organ prowadzący.  
2. W świetlicy obowiązuje regulamin świetlicy, z którym dziecko jest zapoznawane we wrześniu. Dla rodziców informacja dotycząca regulaminu  
    świetlicy znajduje się na stronie szkoły w zakładce świetlica.  
3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.  
4. Poza godzinami swoich lekcji, uczniowie nie mogą przebywać na korytarzach szkolnych bez opieki. Dzieci niezapisane do świetlicy (których 
    rodzice nie złożyli deklaracji), zobowiązane są przychodzić do szkoły i wychodzić z niej zgodnie ze swoim planem zajęć.  
5. Nie podlega opiece wychowawców świetlicy dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić się u wychowawcy po 
    wejściu do świetlicy.  
6. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa, 
     kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny, oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.  
7. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie.  
8. W świetlicy przez cały rok szkolny obowiązuje zmiana obuwia.  
9. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy u wychowawcy (np. do toalety, biblioteki, itp.)  
10. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty wartościowe np. telefony komórkowe, MP3, PSP itd .  
11. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz niezwłocznej aktualizacji danych.  
12. Dzieci z klas I-III ze świetlicy odbierają rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione  
13. Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców na samodzielne wyjście ze świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić  
      opiekunowi pełniącemu dyżur.  
14. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie,  
      z datą i podpisem.  
15. Nauczyciele-wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, logopedą celem rozwiązywania  
       napotkanych trudności wychowawczych.  
16. Dobrowolna, miesięczna wpłata na fundusz świetlicy wynosi 15 zł.  
 

 

Data i podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 

 

WIZERUNEK DZIECKA 


