KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
W MSZANIE DOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

pieczątka szkoły
I. Dane osobowe dziecka:
Imię i nazwisko
Klasa
Data i miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
II. Dane osobowe rodziców(opiekunów prawnych):
Imiona i nazwiska rodziców
(prawnych opiekunów)
Miejsce zamieszkania rodziców
(prawnych opiekunów)
Numer telefonu kontaktowego
matki(opiekuna prawnego)
Numer telefonu kontaktowego
ojca(opiekuna prawnego)
III. Informacje o pobycie dziecka w świetlicy szkolnej:
Dziecko przebywać będzie w świetlicy ze względu na (proszę zaznaczyć właściwe):
a) pracę obojga rodziców
b) inne(jakie?)………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
IV. Ważne informacje o zdrowiu dziecka (choroby, alergie, stałe zażywanie leków itp.)
………………………………………………………………………………………………………………………
V. Czy dziecko będzie korzystało z obiadów szkolnych?...............…………………..…………………………...
VI. Czy dziecko będzie odrabiało zadanie domowe w świetlicy szkolnej TAK

NIE

VII. Informacje o czasie pobytu dziecka w świetlicy szkolnej
( prosimy dokładnie podać czas pobytu wpisując znaku „X” w odpowiednie pole tabeli )
CZAS POBYTU PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

RANO
PO LEKCJACH

VIII. OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Oświadczam, iż nie mogę zapewnić opieki dziecku w
godzinach wymienionych w pkt. VII w związku z moim
czasem pracy, organizacją dojazdu do szkoły lub innymi
okolicznościami wymagającymi opieki w szkole((załącznik
nr 2 Rozp. MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutów szkół publicznych)

Oświadczam, iż nie mogę zapewnić opieki dziecku w godzinach
wymienionych w pkt. VII w związku z moim czasem pracy,
organizacją dojazdu do szkoły lub innymi okolicznościami
wymagającymi opieki w szkole((załącznik
nr 2 Rozp. MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutów szkół publicznych)

………………………………………………………. ……………………………………………………………..
(podpis matki/opiekunki prawnej)

(podpis ojca/opiekuna prawnego)

IX. Informacje o odbieraniu dziecka ze świetlicy (osoby upoważnione do odbioru dziecka)
IMIĘ I NAZWISKO

STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA

OŚWIADCZENIE
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo odebranego ze świetlicy dziecka od
momentu jego odbioru przeze nas bądź wskazaną w „Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy” upoważnioną
przez nas osobę. W przypadku jakichkolwiek zmian sposobu odbierania lub powrotu dziecka informacje
w formie pisemnej należy przekazać wychowawcy świetlicy z aktualną datą i podpisem rodzica
……………………………………………………….
podpis rodziców/ prawnych opiekunów
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że dziecko może samodzielnie wracać do domu ze świetlicy szkolnej, jednocześnie
informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu.
……………………………………………………….
podpis rodziców/ prawnych opiekunów
Wyjście ze świetlicy o godzinie:
Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Uwaga: Przepisy o ruchu drogowym zabraniają korzystania z drogi dziecku w wieku do 7 lat. Może
ono korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat (art. 43
ustawy z 20 czerwca 1997 r.).

X. Zobowiązania


Zobowiązuję się do informowania na bieżąco o wszelkich zmianach danych zawartych
w niniejszym zgłoszeniu i ich uaktualnianiu.



Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem świetlicy i zobowiązuję się go przestrzegać.



Zobowiązuję się do punktualnego odbierania mojego dziecka ze świetlicy i do informowania
wychowawców świetlicy w sytuacji gdy dziecko nie zgłosi się do świetlicy w wymienionych
powyżej godzinach pobytu.



Oświadczam, że zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10.05.2018 r.
wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na bezterminowe, bezpłatne rozpowszechnianie
wizerunku mojego dziecka, utrwalonego na zdjęciach wykonanych w czasie z zajęć
organizowanych w świetlicy, na stronie internetowej szkoły w związku
z działalnością świetlicy.
* proszę podkreślić właściwą odpowiedź.



Przyjmuję do wiadomości, że wychowawca świetlicy zapewnia bezpieczeństwo uczniom
przyprowadzonym do świetlicy przez rodzica/ prawnego opiekuna, nauczyciela po
zakończonych zajęciach lub też uczniom, którzy samodzielnie zgłosili się do świetlicy. Uczniom
którzy nie zgłoszą się do sali świetlicowej wychowawca nie może zapewnić bezpieczeństwa. Za
bezpieczeństwo uczniów nieobecnych a zapisanych do świetlicy szkolnej przed lekcjami
odpowiadają rodzice/ prawni opiekunowie.



Samodzielnie wyjść do domu ze świetlicy może tylko uczeń posiadający pisemną zgodę
rodziców/ prawnych opiekunów na samodzielny powrót do domu.

Mszana Dolna, dnia……………………
…………………………………………
Podpis matki (prawnej opiekunki)

…………………………………………
Podpis ojca (prawnego opiekuna)

