KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MIKOŁAJA REJA W ŻYRARDOWIE
w roku szkolnym 2020 / 2021
Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest: zatrudnienie obojga rodziców, wypełnienie karty, zapoznanie się z regulaminem
świetlicy potwierdzone podpisem wraz z datą.

INFORMACJE O DZIECKU:
Nazwisko i imię: ………………………………………..…………………. Klasa: ………………….
Data i miejsce urodzenia: ………...……………………………………………………..………….....
Adres zamieszkania: ……………………………………………………………...……………………
Ważne informacje o zdrowiu dziecka: …………………….………….………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(stałe choroby, powody do szczególnej uwagi ze strony wychowawcy świetlicy)

PRZYCZYNA DLA KTÓREJ DZIECKO ZGŁOSZONE JEST DO ŚWIETLICY:
(proszę podkreślić odpowiedź / odpowiedzi)
1) Praca obojga rodziców
2) Oczekiwanie na autobus
3) Oczekiwanie na zajęcia dodatkowe
Dziecko moje wymaga opieki w świetlicy: (proszę właściwą odpowiedź, podkreślić i uzupełnić)
- codziennej
- w poszczególne dni i godziny: ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
INFORMACJE O RODZICACH (PRAWNYCH OPIEKUNACH):
Imię i nazwisko
rodziców (prawnych
opiekunów dziecka)

Matki (prawnego opiekuna)

Ojca (prawnego opiekuna)

Telefon kontaktowy

Oświadczenie opiekuna o zatrudnieniu obojga rodziców:
Oświadczam, że pracujemy zawodowo w godzinach:
………………………………………………………………………………………………..
OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIERANIA DZIECKA ZE ŚWIETLICY:
Warunkiem wydania dziecka ze świetlicy szkolnej osobom upoważnionym jest potwierdzenie tożsamości tej
osoby przez nauczyciela świetlicy (np. na podstawie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu, legitymacji
szkolnej). W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu, należy takie
informacje przekazać bezpośrednio wychowawcy świetlicy, wyłącznie w formie pisemnej).

Ja niżej podpisana(y) wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność prawną za:
1.Samodzielny powrót mojego dziecka do domu, wyjście ze świetlicy (należy złożyć pisemne
oświadczenie informujące o dniach i godzinach samodzielnego opuszczania świetlicy przez ucznia)
2.Powrót dziecka pod opieką osoby nieletniej……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3.Odbiór dziecka ze świetlicy wyłącznie przez niżej wymienione i upoważnione osoby:

Imię i nazwisko osoby upoważnionej

Stopień
pokrewieństwa

Kontakt telefoniczny

Nr dowodu
osobistego

1
2
3
4

Oświadczenia osób upoważnionych do odbioru dziecka
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w powyższym upoważnieniu. Jestem
świadomy dobrowolności podania danych, mam prawo wglądu do podanych danych i możliwość ich
poprawienia lub usunięcia.
1.

TAK/ NIE *

………………………………………………………………
Data i czytelny podpis osoby upoważnionej (pkt 1 tabeli)

2.

TAK/ NIE *

………………………………………………………………
Data i czytelny podpis osoby upoważnionej (pkt 2 tabeli)

3.

TAK/ NIE *

………………………………………………………………
Data i czytelny podpis osoby upoważnionej (pkt 3 tabeli)

4.

TAK/ NIE *

………………………………………………………………
Data i czytelny podpis osoby upoważnionej (pkt 4 tabeli)

ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązuję się do:

1. Punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej, godziny pracy świetlicy 7.30 – 17.00.
2. Zapoznania się i przestrzegania Regulaminu, który obowiązuje w świetlicy
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie.
3. Pisemne zgłoszenia wychowawcy świetlicy faktu niezaplanowanych zmian dotyczących
powierzenia opieki nad dzieckiem osobom nieupoważnionym. W razie niedotrzymania
formalności w tym zakresie, przyjmujemy do wiadomości, iż dziecko nie zostanie wydane
osobom postronnym.

OŚWIADCZENIA:
1. Oświadczam, że wszystkie dane przedstawione w karcie zapisu do świetlicy są prawdziwe. Jestem świadoma/świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zapisu na potrzeby świetlicy szkolnej zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r.w sprawie ochrony danych osób
fizycznych.

3. Wyrażam / nie wyrażam * zgody na publikację zdjęć, danych dotyczących dziecka oraz jego prac na stronie internetowej
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie, na stronie Facebook Świetlicy oraz na wystawach i
konkursach w związku z działaniami informacyjnymi oraz promocją świetlicy szkolnej.
* właściwe zaznaczyć

Żyrardów, dnia ……………..……..
……………….…………………..……….
…………………….…………………….
Czytelny podpis matki/prawnego opiekuna
Czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna
Mile widziane jest przygotowanie wyprawki dla dziecka (kredki, papier kolorowy, blok techniczny i
rysunkowy, nożyczki, klej, farby, bibuła, ołówek, gumka itp.)

