KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY
dla dzieci rodziców pracujących
NA ROK SZKOLNY 20…/20…
Imię i nazwisko dziecka

klasa

Adres zamieszkania
Imiona i nazwiska rodziców/
prawnych opiekunów dziecka
Matka:
Telefony kontaktowe
Ojciec:

telefon osobisty:
telefon do pracy:
telefon osobisty:
telefon do pracy:

Dodatkowe informacje mające wpływ na
funkcjonowanie dziecka w szkole (np.
przeciwwskazania, choroby)

Oświadczamy, że ze względu ma czas pracy obojga rodziców / opiekunów prawnych, konieczne jest korzystanie
naszego dziecka z opieki świetlicowej organizowanej przez szkołę.
Pieczęć zakładu pracy matki / prawnej opiekunki

Pieczęć zakładu pracy ojca / prawnego opiekuna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka w zakresie opiekuńczej i wychowawczej działalności świetlicy
szkolnej zgodnie z RODO. Jestem świadomy dobrowolności podania danych i prawie do wglądu i poprawiania. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy, iż
nie podanie tych informacji skutkuje odmową przyjęcia dziecka do świetlicy.

Wielogłowy; data ……………………………………………

Podpisy obojga rodziców/ prawnych opiekunów dziecka:

Pieczątka Dyrektora Szkoły
1.

……………………………………………………………………………

2.

……………………………………………………………………………

GODZINY POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY (należy wpisać dokładną godzinę, o której dziecko powinno wychodzić ze świetlicy)

Dzień tygodnia

Przed lekcjami
od godziny
do godziny

Po lekcjach
od godziny
do godziny

UWAGI

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu i wyjście ze świetlicy szkolnej o wskazanych godzinach w karcie
zgłoszeń do świetlicy i biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze ze szkoły, w związku z jego samodzielnym powrotem do
domu. (wypełnić tylko w przypadku wyrażenia zgody)
Wielogłowy; data ……………………………………………

Podpisy obojga rodziców/ prawnych opiekunów dziecka:

1. ……………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem świetlicy i zobowiązuję się do odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej najpóźniej do godziny 16:00.
Wielogłowy; data ……………………………………………
Podpisy obojga rodziców/ prawnych opiekunów dziecka:

2.

1. …………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

Wyrażam zgodę na odbiór dziecka przez wymienione w karcie zgłoszeń osoby (osoby niepełnoletnie muszą mieć ukończone
10 lat). Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka, przez wskazaną upoważnioną
osobę.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adnotacje:
Wielogłowy; data ……………………………………………

Podpisy obojga rodziców/ prawnych opiekunów dziecka:
1.

……………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………
Oświadczam, że moje dziecko może podczas pobytu w świetlicy samodzielnie wyjść do: (właściwe podkreślić)
♦biblioteki szkolnej
∗TAK ∗NIE
♦sklepiku szkolnego ∗TAK ∗NIE
Wielogłowy; data ……………………………………………………………..

Podpisy obojga rodziców/ prawnych opiekunów dziecka:
1.

……………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………

WAŻNE INFORMACJE
1.
2.

Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać dzieci korzystające z dowozu szkolnego, dzieci rodziców pracujących zawodowo za zgodą Dyrektora.
Warunkiem zgłoszenia ucznia do świetlicy jest wypełnienie przez rodziców /prawnych opiekunów, najpóźniej do 15 września roku szkolnego, karty
zgłoszenia dziecka do świetlicy.
3. Do świetlicy szkolnej przyprowadzane są wyłącznie dzieci zdrowe.
4. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. W razie nieodebrania dziecka ze świetlicy w godzinach
jej pracy oraz braku kontaktu z jego rodzicami/ prawnymi opiekunami, dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom.
5. Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej osobiście przez rodziców/ prawnych opiekunów lub przez osoby upoważnione i zgłoszone pisemnie
wychowawcom świetlicy. Innym osobom dziecko nie zostanie wydane.
6. W przypadku odbierania dziecka przez osobę niewskazaną w karcie zgłoszenia do świetlicy, dziecko musi posiadać pisemne upoważnienie,
czytelnie podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów. Bez takiego upoważnienia dziecko nie zostanie wydane.
7. Samodzielnie wyjść ze świetlicy może wyłącznie dziecko, które ukończyło 7 lat, posiadające pisemną zgodę rodziców/ prawnych opiekunów na
samodzielny powrót do domu. Zgoda rodzica/ prawnego opiekuna wyrażona telefonicznie nie będzie brana pod uwagę przez wychowawcę
świetlicy.
8. Dziecko może opuścić świetlicę o innej godzinie niż wskazana w karcie zgłoszenia tylko w przypadku osobistego odbioru dziecka, na podstawie
pisemnego oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów (z czytelnym podpisem i datą), lub na podstawie wiadomości przesłanej do wychowawcy
świetlicy za pomocą dziennika elektronicznego, że wyrażają zgodę na samodzielne wyjście ucznia ze świetlicy i biorą pełną odpowiedzialność za
bezpieczeństwo dziecka w drodze ze szkoły do domu. Bez spełnienia powyższych warunków, dziecko nie będzie mogło samodzielnie opuścić
świetlicy.
9. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie dziecka przez osobę dotąd nieupoważnioną lub
wcześniejsze bądź późniejsze wyjście ze świetlicy itp.) rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie lub za pomocą dziennika
elektronicznego. Bez takiego oświadczenia dziecko nie może opuścić świetlicy. Polecenia wydawane ustnie dziecku nie będą respektowane.
10. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w
świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny, do szanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy oraz do podporządkowania się
dodatkowym ustaleniom wynikającym np. sytuacji epidemiologicznej (zawartym w regulaminie świetlicy).
11. Za zniszczenia spowodowane przez dzieci odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/ prawni opiekunowie.
12. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty osobiste uczniów. Prosimy o nieprzynoszenie do szkoły wartościowych
przedmiotów (urządzeń typu MP3, PSP, telefonów komórkowych, elektronicznych zabawek, gadżetów).
Wielogłowy; data ……………………………………………

Podpisy obojga rodziców/ prawnych opiekunów dziecka:
1.

……………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………
Administratorem wszystkich danych osobowych zawartych w karcie jest Szkoła Podstawowa w Wielogłowach

