KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. JANA PAWŁA II
W SIEDLCACH NA ROK SZKOLNY 2017/2018
KARTĘ WYPEŁNIAJĄ RODZICE LUB PRAWNI OPIEKUNOWIE DZIECKA
I. DANE OSOBOWE DZIECKA
Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………
PESEL
klasa ..............
Data i miejsce urodzenia.............................................................................................................
Adres zamieszkania dziecka.......................................................................................................
Imię i nazwisko matki................................................................ tel............................................
miejsce pracy...............................................................................................................................
godziny pracy...............................
Poświadczenie zatrudnienia………………………………………………………………………
(pieczęć i podpis z zakładu pracy)

Imię i nazwisko ojca.....................................................................tel...........................................
miejsce pracy...............................................................................................................................
godziny pracy...............................
Poświadczenie zatrudnienia………………………………………………………………………
(pieczęć i podpis z zakładu pracy)

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu udziału
dziecka w rekrutacji i przyjęciu do świetlicy szkolnej. Administratorem danych jest
szkoła podstawowa Nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach. Mam świadomość
przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane podaję
dobrowolnie.
Czy dziecko może odrabiać lekcje w świetlicy?
(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

 tak
 nie
Czy dziecko będzie w szkole jadło obiady?
 tak
 nie
Dziecko będzie opuszczać świetlicę:
( proszę zaznaczyć jedna odpowiedź )

 samodzielnie o godzinie ……………………………………
( należy koniecznie wpisać konkretną godzinę, o której dziecko powinno wychodzić ze świetlicy)

 pod opieka
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( proszę o wypisanie wszystkich osób upoważnionych do odbierania dziecka ze świetlicy wraz ze wskazaniem stopnia
pokrewieństwa czy rodzaju znajomości)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej

Rodzaj pokrewieństwa
lub znajomości oraz numer telefonu

1.
2.
3.
4.
5.
Dodatkowe informacje o dziecku ( stan zdrowia, alergie, zainteresowania, itp.)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
OŚWIADCZENIE RODZICÓW
1.Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne
ze stanem faktycznym.
2. O wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszej karcie powiadomię pisemnie
wychowawców.
3. Zobowiązuję się do dostarczenia wyprawki do zajęć (właściwe podkreślić).
a) w pierwszym tygodniu września
b) w innym terminie ………………………………………………
(wpisać datę)

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

PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE:
1. Odpowiedzialność nauczyciela — wychowawcy świetlicy za dziecko rozpoczyna
się
z chwilą przybycia ucznia do świetlicy.
2. Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za przynoszone zabawki, wartościowe
przedmioty itp.
3. Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej osobiście przez rodziców/prawnych opiekunów
lub przez osoby upoważnione i zgłoszone pisemnie wychowawcom świetlic, innym osobom
dziecko nie zostanie wydane.
4. Dzieci będą wypuszczane ze świetlicy na zajęcia dodatkowe pozalekcyjne na podstawie
pisemnej informacji od rodziców.
5. Rodzice dziecka (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przestrzegania godzin otwarcia
świetlicy szkolnej 7.30 – 16.30.
6. W sytuacji nie odebrania dziecka ze świetlicy w wyznaczonym czasie i braku kontaktu
z rodzicami lub upoważnionymi opiekunami dziecka wychowawca informuje o tym fakcie
dyrektora szkoły, a następnie policję.
7. Kontakt telefoniczny : wychowawcy świetlicy 25 7943681 wew. 3693
8. Samodzielnie opuścić świetlicę może jedynie dziecko, które posiada pisemne oświadczenie
rodzica/prawnego opiekuna (treść oświadczenia stanowi Załącznik Nr 1)
………………………….
data

………………………………………………..
czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych
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Załącznik nr 1
Dnia…………………….

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na samodzielne opuszczanie świetlicy przez mojego/ moją
syna/córkę:…………………………………..

ucznia/

uczennicę

klasy………………….

dnia/ w dniach …………………………………….. o godzinie…………
Jednocześnie informuję, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.
………………………………..
Czytelny podpis
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