Siedlce, dnia 12 czerwca 2020 r.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
na rok szkolny 2020/2021 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Niwiskich

1.Dane osobowe dziecka:
1. Imię i nazwisko ……………………………..……..………...……………..… Klasa: …….
2. Adres zamieszkania: ………………………………….………………………………..….…
3. Imię i nazwisko matki (prawnej opiekunki): ……………………………………….…..……
…………………………………..……. Telefon: …………………………………………..…
4. Imię i nazwisko ojca (prawnego opiekuna): ………………………………….………..…….
………………………………………… Telefon: ………………………………..……………
Odbiór dziecka ze świetlicy szkolnej
Dziecko będzie odbierane ze świetlicy (właściwe zakreślić kółkiem):

•
•

PRZEZ RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH
BĘDZIE WYCHODZIĆ DO DOMU SAMODZIELNIE
Wyjście ze świetlicy o godzinie:

Poniedziałek

Środa

Wtorek

Czwartek

Piątek

Oświadczam, że wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność prawną za samodzielny powrót dziecka do domu
Data………………………

Podpisy rodziców / opiekunów ……………………………………………

UPOWAŻNIENIE
Oświadczam, iż oprócz rodziców/opiekunów prawnych w roku szkolnym 2020/2021 do odbioru mojego dziecka
……………………………………… ………………………… kl. ……… ze świetlicy szkolnej upoważnieni są:
Lp.
1.
2.

Imię i nazwisko

Stopień
pokrewieństwa

Adres zamieszkania

Telefon
kontaktowy

3.
4.

Inne uwagi o dziecku (stałe choroby, uczulenia, problemy rozwojowo-zdrowotne, zainteresowania
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………............................

Informacje dla rodziców:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od …... do ……
Uczeń ma obowiązek samodzielnie zgłosić wychowawcy rozpoczęcie pobytu w świetlicy.
Wychowawca świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo ucznia od czasu jego wejścia na świetlicę.
Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców/opiekunów prawnych lub osoby przez nich upoważnione na
karcie zgłoszenia. Obowiązkiem osoby odbierającej dziecko jest każdorazowe poinformowanie o tym fakcie
wychowawcy.
Uczeń, który nie ukończył 7-go roku życia nie może sam wyjść ze świetlicy do domu. (Zalecamy samodzielny
powrót dopiero od 2 klasy).
Samodzielnie ze świetlicy może wyjść dziecko posiadające pisemną zgodę rodziców/ prawnych opiekunów na
samodzielny powrót do domu.
Dzieci będą wypuszczane ze świetlicy na zajęcia dodatkowe pozalekcyjne na podstawie pisemnej informacji od
rodziców /opiekunów prawnych.
Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przynoszone przez uczniów wartościowe przedmioty
(np. telefony komórkowe, tablety, itp.)
Wychowanek ma obowiązek stosować się do ramowego rozkładu dnia obowiązującego w świetlicy szkolnej i brać
udział w zajęciach organizowanych przez wychowawcę.

Oświadczenia i zobowiązania rodziców / opiekunów prawnych dziecka:
1. Oświadczam, że zapoznałem się z przepisami regulującymi pracę świetlicy szkolnej.
2. Zobowiązuję się do powiadamiania wychowawców świetlicy o wszelkich zmianach dotyczących dziecka, w tym
o zmianie danych kontaktowych, zmianie dotyczącej sprawowania prawnej opieki nad dzieckiem.
3. Każdorazowe odstępstwo od ustalonego sposobu powrotu dziecka do domu będę potwierdzać pisemną informacją
z podpisem i datą.
4. Oświadczam, że w przypadku, gdy wyraziłem zgodę na samodzielny powrót dziecka ze świetlicy do domu,
pisemnie lub telefonicznie, biorę całkowitą odpowiedzialność za jego życie i zdrowie.
5. Oświadczam, że biorę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka przebywającego pod opieką
osoby upoważnionej przeze mnie do jego odbioru.
6. Zobowiązuję się do współpracy z nauczycielami świetlicy w sprawach dotyczących pobytu i zachowania dziecka.
7. Zobowiązuję się do punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej.
8. Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
9. Wyrażam / nie wyrażam, zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka przez Zespół Szkolno- Przedszkolny w
Niwiskach w celu podejmowania akcji edukacyjnych, prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i pozytywnego
wizerunku szkoły, także w postaci grupowej fotografii cyfrowej zamieszczanej na stronie internetowej szkoły.
(Właściwe zakreślić kółkiem)

………………………………………………………
Data i podpis rodzica / opiekuna prawnego.

