KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
1

Wnioskuję o przyjęcie …………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

do świetlicy szkolnej, ponieważ wykonywana praca uniemożliwia odbiór mojego dziecka po zakończonych
zajęciach szkolnych.
Data i miejsce urodzenia dziecka……………………………………………… klasa ……………………….
Zainteresowania dziecka (wymienić): ………………………………………………………………………….
Data zapisu dziecka do świetlicy………………………………………………………………………………..
1. Dane kontaktowe:
Adres zamieszkania dziecka. …………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko matki…………………………………….…………………………………………………….
Imię i nazwisko ojca…………………………………………………………………………………………….
Aktualne numery telefonów:
1) do pracy i komórkowy matki ………………………………………………..................................................
2) do pracy i komórkowy ojca …………………………………………………………………………….........
2. Informacje dotyczące powrotu dziecka do domu:
2.1. Dziecko od 7 roku życia może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co
najmniej 10 lat.
…………………......
Podpis matki/prawnego opiekuna

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

2.2 Samodzielne wyjście.
Zgoda na samodzielne wyjście dziecka – (załącznik nr 1)
2.3.Odbiór przez osoby upoważnione.
2.3.1. W przypadku przeciwwskazań odbioru dziecka przez któregoś z rodziców należy poinformować
pedagoga/psychologa szkoły.
2.3.2.Dane osób upoważnionych do odbioru dziecka wpisywane są na osobnym formularzu
(załącznik nr 2).
2.3.3. Dane te są wprowadzane do programu „Bezpieczny Uczeń”. Przy odbiorze ucznia osoba obsługująca
ten program odnotowuje czas wyjścia dziecka ze szkoły i osobę go odbierającą
2.3. Na odbiór dziecka ze świetlicy przez osoby niepełnoletnie musi być pisemna zgoda
rodziców/opiekunów (załącznik nr 3).

2.3.4
2.3.5

Od momentu odbioru rodzice biorą pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego
dziecka przez wskazaną przez nich osobę upoważnioną.
Każde kolejne upoważnienia osób oraz uaktualnienia danych należy dostarczyć pisemnie lub
kierownikowi świetlicy osobom dyżurującym w holu.
Zasady organizacji świetlicy:

3.

3.1.Przyjmuję do wiadomości, iż świetlica sprawuje opiekę na dzieckiem od momentu, w którym
zgłosiło ono swoją obecność u nauczyciela świetlicy do momentu wypisania się ze świetlicy (odbiór
dziecka, samodzielne wyjście).
3.2.Zobowiązuję się do przestrzegania godzin pracy świetlicy 6.30 - 17.00.
3.3.Zobowiązuję się do przeczytania regulaminu świetlicy zamieszczonego na stronie szkoły
www.splusowo.pl – zakładka świetlica.
3.4.Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadoma(y)
odpowiedzialności z tytułu podania nieprawdziwych danych.
3.5.Przyjmuję do wiadomości, że:
•
•

administratorem danych jest Szkoła Podstawowa im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie,
informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Informacji Administratora na
stronie szkoły www.splusowo.pl.

……………………
Miejscowość, data

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

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

