
 

                                   SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5  Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI      
                                                                   WE WŁOCŁAWKU 
 

 

Załącznik nr 1 
 do Regulaminu świetlicy szkolnej 

 w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi  
we Włocławku 

 
 
                                                                                                                                        Włocławek, 01.09.2020r. 

........................................................................... 
/imiona i nazwiska rodziców/opiekunów/ 

.......................................................................... 
/dokładny adres domowy/ 

........................................................................ 
/telefon kontaktowy/ 

…..................................................................... 
/data i miejsce urodzenia ucznia/ 

Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 5 

z Oddziałami Integracyjnymi 
we Włocławku 

 
 

 W związku z koniecznością dłuższego pozostawania w szkole ze względu na czas pracy, zwracamy/ 
zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka 

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

/ imiona i nazwisko ucznia / 

ucznia / uczennicy klasy ……. do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi 
we Włocławku. 
 
Upoważniam do odbioru ze świetlicy szkolnej mojego dziecka, następujące osoby (proszę wpisać również stopień 
pokrewieństwa): 
1. ….......................................................................................... 
2. ….......................................................................................... 
3. ….......................................................................................... 
4. ….......................................................................................... 

                                                                                                                                                                                                                                             
Dziecko będzie wracało samo do domu .................................. 
                                                                            tak/nie 
W przypadku  jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru  lub powrotu dziecka informacje w formie pisemnej każdorazowo 
przekażę wychowawcy świetlicy. 
 
W roku szkolnym 2020/2021 dziecko będzie korzystało z wyżywienia: …................ 
                                                                                                                                                  tak/nie 

Zobowiązuję się do terminowego uiszczania opłat za wyżywienie. 
 
Zobowiązuję się do terminowego odbioru dziecka ze świetlicy, tzn. najpóźniej o godz. 17.00 

 
Wyrażam zgodę na korzystanie z danych osobowych podanych przy zapisie dziecka do świetlicy , tj. 
- data urodzenia dziecka 
- adres zamieszkania 
- telefony kontaktowe do rodziców ( opiekunów prawnych ) 
- na bezterminowe i bezpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka utrwalonego na zdjęciach wykonanych w czasie zajęć i imprez 
organizowanych w świetlicy na stronie internetowej szkoły. 
 
 

 
     
                                       



                                                                                                                                                      
Informacje dodatkowe o dziecku zapisanym do świetlicy szkolnej 

Ważne informacje o zdrowiu  dziecka 
 

- stałe choroby …................................................................................................................................... 
- dolegliwości ….................................................................................................................................... 
- powody do szczególnej uwagi ze strony wychowawcy ….................................................................. 
…............................................................................................................................................................ 

 
Uzdolnienia i zainteresowania dziecka 

 

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

 

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

Data      Podpisy rodziców/opiekunów składających oświadczenie 

 

 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem świetlicy szkolnej w roku 2020/21, szczególnie  

z §11  Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej w czasie epidemii. 
 

Podstawa prawna: 
Wytyczne GIS, MZ i MEN dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od dnia 1 września 2020r. https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-
powrot-do-szkol2 
                                                                                       

W sytuacji wystąpienia u mojego dziecka niepokojących objawów lub złego samopoczucia 
zobowiązuję się do bezwzględnego przestrzegania następującej szybkiej ścieżki komunikacji  między mną  
a dyrektorem i wychowawcami świetlicy w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi  
we Włocławku.      

 

Nazwisko i imię  Nr telefonu  Adres email 

   

   

 

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

Data      Podpisy rodziców/opiekunów składających oświadczenie 

 

 

 
 

Jednym z istotnych warunków szybkiego wykrywania objawów Covid-19 jest pomiar temperatury ciała. 
W tym przypadku wymagana jest zgoda rodziców. 

 
Wyrażam zgodę  na pomiar temperatury ciała mojego dziecka  

w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

 

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

Data      Podpisy rodziców/opiekunów składających oświadczenie 
 
       

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2
https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

