
 

KARTA KWALFIKACYJNA UCZESTNIKA ZAJĘC ŚWIETLICOWYCH 

I. INFORMACJE ORGANIZATORA  

1. Organizatorem zajęć świetlicowych jest Świetlica Środowiskowa Świetlik w Rybiu, Spokojna 23, 05-090 

Rybie, zwana dalej Świetlicą 

2. Zajęcia są prowadzone w czasie trwania roku szkolnego od poniedziałku do piątku, bez wakacji i ferii zi-

mowych, od godz. 14.00 – 18.00.  W dni ustawowo wolne od pracy Świetlica nie działa. 

3. Dzieci z klas I – III odbierane są ze szkoły Podstawowej w Raszynie przez wychowawczynie Świetlicy w 

godz. 13-13.30.  

4. Starsze dzieci mogą przychodzić do Świetlicy z Wychowawczyniami, a jeśli kończą lekcje później, przy-

chodzą do Świetlicy samodzielnie.  

5. Odbioru dzieci dokonują rodzice lub osoby przez nich pisemnie upoważnione. Na podstawie pisemnej 

zgody rodziców, dzieci mogą wracać do domu same.   

6. Dzieci korzystają z zajęć w Świetlicy bezpłatnie. W ciągu dnia otrzymują dwa posiłki (po powrocie ze 

szkoły i ok. godz. 17.00)  

7. Prosimy rodziców/opiekunów o zawiadamianie o nieobecności dziecka. Dziecko opuszczające  zajęcia w 

Świetlicy bez usprawiedliwienia może być skreślone z listy wychowanków.   

8. W Świetlicy dzieci odrabiają lekcje (w miarę możliwości czasowych) oraz uczestniczą w zajęciach prowa-

dzonych przez wychowawczynie i innych instruktorów. 

 

II. DANE RODZICÓW (OPIEKUNÓW) UCZESTNIKA ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH 

1. Imię i nazwisko dziecka 

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

2. Data urodzenia ……………………………………………………………………………………. 

3. Adres zamieszkania………………………………………………………………………………..  

4. Telefony rodziców (opiekunów): 

Mama:………………………………………………………………………………………………. 

Tata:…………………………………………………………………………………………………. 

5. Telefon dziecka, (jeśli posiada)        

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

6. Adres rodziców (opiekunów) dziecka 

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

 

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

 

III. INFORMACJE RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA 

(np., na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę autokarem, czy przyjmuje stałe leki i w jakich dawkach, 

czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary, czy ma przeciwskazania do korzystania z zajęć sportowych) 

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

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

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

………………………………………………………………………………… 

Stwierdzam, że podałam(em) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc za-

pewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu dziecka w Świetlicy  

 

 

 



 

OŚWIADCZENIE 

1. Syn/córka będzie przestrzegał(a) Regulaminu Uczestnika. 

2. Wyrażam/ Nie wyrażam zgody na samodzielny powrót dziecka do domu. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Świetlicy Środowiskowej w Rybiu, Spo-

kojna 23, zgodnie z Rozporządzeniem 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 danych. Wiem, że Administratorem danych przetwarzanych w celu realizacji zajęć 

i fotorelacji z nich jest Świetlica Środowiskowa Świetlik w Rybiu, Spokojna 23, 05-090 Rybie, zwana dalej 

Świetlicą. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych podane są w Klauzuli informacyjnej 

RODO dostępnej w siedzibie i na stronie www Administratora (www.swietlica-rybie.pl) 

4. Wyrażam zgodę na wykonywanie zdjęć dziecku podczas pobytu w Świetlicy* 

5. Wyrażam zgodę na publikowanie zdjęć mojego dziecka z uczestnictwa w zajęciach w Świetlicy* 

* proszę skreślić w wypadku niewyrażenia zgody 

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

(miejscowość, data)                                          (czytelny podpis rodzica lub opiekuna) 

REGULAMIN ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ ŚWIETLICĘ ŚRO-

DOWISKOWĄ W RYBIU, UL. SPOKOJNA 23,  

Każdy uczestnik zajęć w Świetlicy ma prawo do: 

1. Pełnego wykorzystania programu zajęć w Świetlicy i wnoszenia własnych propozycji programu. 

2. Korzystania ze wszystkich atrakcji, urządzeń, i sprzętów znajdujących się w świetlicy za wiedzą i zgodą 

wychowawców. 

3. Uczestniczenia w zajęciach, wycieczkach, imprezach organizowanych przez Świetlicę. 

4. Uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony wychowawców. 

5. Poszanowania swoich poglądów i przekonań. 

6. Wnoszenia próśb i skarg. 

Każdy uczestnik zajęć w Świetlicy ma obowiązek: 

1. Przestrzegać warunki niniejszego Regulaminu. 

2. Posiadać ubezpieczenie NNW. 

3. Przestrzegać harmonogram dnia, ściśle stosować się do poleceń wychowawców przestrzegając programu 

zajęć. Przestrzegać zakaz samodzielnego oddalania się od grupy i budynku. 

4. Bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa podczas zajęć, w szcze-

gólności zajęć: sportowych, rekreacyjnych na sali widowiskowo-sportowej, boisku, placu zabaw, podczas 

wycieczek, przestrzegania przepisów ppoż.. 

5. Przestrzegać zasady bezpieczeństwa, a w razie wypadku lub dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie 

dla życia i zdrowia innych natychmiast poinformować o tym wychowawcę. 

6. We wszystkich spornych sprawach zwracać się do wychowawców. 

7. Okazywania szacunku i kultury wobec innych uczestników, wychowawców oraz personelu Świetlicy. 

8. Dbania o higienę osobistą oraz higienę pomieszczeń udostępnionych uczestnikom. 

9. Dbania o wyposażenie i sprzęt. Za szkody wyrządzone przez uczestnika odpowiedzialność finansową pono-

szą rodzice. 

10. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za przedmioty wartościowe oraz pieniądze, które mają ze sobą. 

11. Poinformowania wychowawcy o niedyspozycji.  

Organizator: 
12. Organizator zapewnia: wykwalifikowaną kadrę, bogaty program zajęć, posiłek po powrocie ze szkoły oraz 

w porze podwieczorku 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników, w przypadku rażącego łamania 

zasad uczestnictwa w zajęciach w Świetlicy. 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że Regulamin zajęć w Świetlicy jest mi znany i zapozna-

łem/am z nim swoje dziecko 

      …………………………………… 

                                                                                        (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 


