KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6
W NOWEJ SOLI
NA ROK SZKOLNY …………….

Informacje o dziecku
Nazwisko i imiona ucznia

Klasa

Data urodzenia ucznia
Adres zamieszkania ucznia

Informacje o rodzicach (prawnych opiekunach)
Imiona i nazwiska rodziców
(prawnych opiekunów
dziecka)

Matki (prawnego opiekuna )

Ojca (prawnego opiekuna)

Telefony kontaktowe
Uzasadnienie ubiegania się o przyjęcie dziecka do świetlicy
Oświadczam, że pracuję zawodowo i nie mogę zapewnić dziecku opieki przed i po lekcjach
Pieczęć zakładu pracy
matki/prawnego opiekuna

Podpis
matki/prawnego
opiekuna

Pieczęć zakładu pracy
ojca/prawnego opiekuna

Podpis
ojca/prawnego
opiekuna

Fakt samotnego sprawowania opieki przez jednego
z rodziców/prawnych opiekunów
Inne powody do objęcia dziecka opieką
świetlicową

TAK1

Godziny przebywania dziecka w świetlicy

1

przed lekcjami
od………..
do…………

NIE

po lekcjach
od………..
do………..

Właściwe zakreślić
Osoby upoważnione do odbierania dziecka ze świetlicy
(w przypadku dziecka 6-letniego wiek osoby odbierającej)
Imię i nazwisko osoby upoważnionej

Stopień pokrewieństwa

Kontakt telefoniczny

Uwagi,
wiek rodzeństwa

Samodzielny powrót ucznia
TAK1
NIE
W przypadku zaznaczenia „TAK” należy złożyć pisemne oświadczenie informujące o dniach i godzinach samodzielnego opuszczania
świetlicy przez ucznia

1

Właściwe zakreślić

INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY
Świ

WARIANT 1
Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu, wyjście ze świetlicy szkolnej o godzinie …………
Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu.
.......................................................................................
( podpis rodzica, opiekuna)

WARIANT 2
Oświadczam, że będę odbierać dziecko osobiście lub wyłącznie przez wyżej wymienione osoby
.....................................................................................
(podpis rodzica, opiekuna)
WARIANT 3
Wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność za powrót dziecka pod opieką osoby małoletniej
.........................................................................................................................................................................................................
(imię, nazwisko i wiek os. małoletniej - patrz pkt 5 „Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w świetlicy szkolnej”)
.......................................................................................
(podpis rodzica, opiekuna)

W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu informacje w formie pisemnej
przekazywać bezpośrednio do wychowawcy świetlicy

należy

Oświadczenia
1.
2.
3.

*

Oświadczam, że wszystkie dane przedstawione w karcie zapisu do świetlicy są prawdziwe. Jestem świadoma/świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zapisu dla celów związanych z procesem rekrutacji
do świetlicy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
Wyrażam / nie wyrażam* zgody na publikację zdjęć oraz danych dotyczących dziecka na stronie internetowej Szkoły w
związku z działaniami informacyjnymi.

Właściwe zakreślić
Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w świetlicy szkolnej
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej doprowadzane są i odbierane przez rodziców/prawnych opiekunów z sali świetlicowej.
Wychowawca świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo dziecka od czasu wejścia ucznia do świetlicy.
Obowiązkiem rodzica/prawnego opiekuna jest każdorazowe poinformowanie wychowawcy o zabraniu dziecka ze świetlicy
szkolnej.
Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów lub osoby przez nich upoważnione na karcie
zgłoszenia.
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 (podstawa prawna: Art. 43.1
Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym.)
Samodzielnie wyjść ze świetlicy może dziecko posiadające pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na samodzielny
powrót do domu.
Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przynoszone przez uczniów wartościowe przedmioty.

Nowa Sól, dnia ………………

………………….…………….
Czytelny podpis matki/prawnego opiekuna

………………………………………
Czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna

Dziecko przynosi do świetlicy materiały plastyczne np.: kartki do rysowania, blok techniczny, kolorowe kartki, wycinanki,
pisaki, kredki, klej, farby itp. (wg uznania rodzica). Artykuły te przeznaczone będą to wspólnego użytku.

