Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920r. W Stanisławowie Pierwszym
ul. Jana Kazimierza 29105-126 Nieporęt
w roku szkolnym 2018/2019
(proszę wypełnić drukowanymi literami)

I. Dane osobowe ucznia

Imiona i nazwisko dziecka
Klasa
Data i miejsce urodzenia
Adres zamieszkania

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

Dodatkowe informacje o dziecku (przeciwwskazania, choroby, przyjmowane leki inne mające wpływ
na proces opiekuńczy) …………………………………………………..........................................
………………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………………...
II. Dane rodziców / prawnych opiekunów
Dane matki
/prawnego opiekuna

Dane ojca
/prawnego opiekuna

Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy
Adres zamieszkania

Oświadczam, że pracuję zawodowo i nie mogę zapewnić dziecku opieki przed i po lekcjach.

…...............................................................
Podpis matki/ prawnego opiekuna

…...............................................................
Podpis ojca/ prawnego opiekuna

Dane matki
/prawnego opiekuna

Dane ojca
/prawnego opiekuna

Godziny pracy:
Numer telefonu do zakładu pracy

III. Informacje na temat zasad bezpieczeństwa obowiązujących w świetlicy
1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy codziennie w godz. 7.00 – 17:30.
2. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej doprowadzane są i odbierane przez rodziców/
opiekunów z sali świetlicowej. Rodzic zobowiązany jest doprowadzić dziecko do sali
świetlicowej i wprowadzić je do środka.
3. Świetlica szkolna nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka, które zostało
przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy oraz zostało przyprowadzone na
teren szkoły przed otwarciem świetlicy.

4. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców/ prawnych opiekunów lub osoby przez
nich upoważnione na Karcie osób upoważnionych do odbioru dziecka.
5. Uczeń, który nie ukończył 7-go roku życia nie może sam wyjść ze świetlicy do domu. W
uzasadnionych przypadkach może być odebrany przez rodzeństwo mające co najmniej 10 lat
(po okazaniu pisemnej zgody od rodziców). Podstawą prawną jest Ustawa z dn. 20.06.1997r
„Prawo o ruchu drogowym” Art. 43.1.
6. Samodzielnie wyjść ze świetlicy może dziecko posiadające pisemną zgodę rodziców /
prawnych opiekunów na samodzielny powrót do domu.
7. Dzieci, które uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne odbywające się na terenie szkoły muszą
mieć wypełnioną Kartę zajęć pozalekcyjnych. W innym wypadku nie zostaną one
wypuszczone ze świetlicy szkolnej.
8. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przynoszone przez uczniów
wartościowe przedmioty np. telefony komórkowe, zabawki.
IV. Procedury przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej
1. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/.
prawnych opiekunów (wypełniona karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej), składanego
corocznie u wychowawców świetlicy.
2. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci rodziców pracujących, rodzin
niepełnych, wielodzietnych, dojeżdżające autobusem szkolnym.
V. Zobowiązuje się do:
1. Wpłacenia 40zł składki rocznej na materiały plastyczne.
2. Punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej.
3. Współpracy z wychowawcami świetlicy w sprawach dotyczących pobytu i funkcjonowania
dziecka.
Świadomy/-a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych (zgodnie z art.
233 kodeksu karnego) oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem
faktycznym.
Rodzice/ Opiekunowie prawni wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych
w oparciu o kartę zgłoszenia dziecka do celów związanych z realizacją procesu opiekuńczowychowawczego w świetlicy szkolnej. Oświadczają jednocześnie, że zostali poinformowani, iż
podanie danych zawartych w karcie jest dobrowolne, Administratorem Danych jest Szkoła
Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920r. W Stanisławowie Pierwszym.

…...............................................................
Podpis matki/ prawnego opiekuna

Stanisławów Pierwszy, dnia ………………………..

…...............................................................
Podpis ojca/ prawnego opiekuna

