Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920r. w Stanisławowie Pierwszym
ul. Jana Kazimierza 291
05-126 Nieporęt
w roku szkolnym 2021/2022
(proszę wypełnić drukowanymi literami)
I. Dane osobowe ucznia:
Imiona i nazwisko dziecka

……………………………………………………….

Klasa

……………………………………………………….

Data i miejsce urodzenia

……………………………………………………….

Adres zamieszkania

……………………………………………………….

II. Dane rodziców / prawnych opiekunów:
Dane matki
/prawnej opiekunki

Dane ojca
/prawnego opiekuna

Imię i nazwisko

Telefon kontaktowy

Adres zamieszkania

Dodatkowe informacje o dziecku (przeciwwskazania, choroby, przyjmowane leki inne mające
wpływ na proces
opiekuńczy………………………………………………….................................…………………
……………………………………………………………………………….......
III. Informacje na temat zasad bezpieczeństwa obowiązujących w świetlicy:
1.Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy codziennie w godz. 6.50 – 17:30.
1.

Świetlica szkolna nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka, które zostało
przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy oraz zostało przyprowadzone
na teren szkoły przed otwarciem świetlicy.

2.

Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców/ prawnych opiekunów lub osoby przez
nich upoważnione na Karcie osób upoważnionych do odbioru dziecka.
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). Podstawą prawna jest Ustawa z dn. 20.06.1997r.
„Prawo o ruchu drogowym” Art. 43.1.

3.

4.

Samodzielnie wyjść ze świetlicy może dziecko posiadające pisemną zgodę rodziców /
prawnych opiekunów na samodzielny powrót do domu.

5.

Dzieci, które uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne odbywające się na terenie szkoły muszą
mieć wypełnioną Kartę zajęć pozalekcyjnych. W innym wypadku nie zostaną one
wypuszczone ze świetlicy szkolnej.
Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przynoszone przez uczniów
wartościowe przedmioty np. telefony komórkowe, zabawki.

6.

IV.

Procedury przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej
1.
Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia
rodziców/prawnych opiekunów (wypełniona karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej),
składanego corocznie u wychowawców świetlicy.
2.
Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci rodziców pracujących,
rodzin niepełnych, wielodzietnych, dojeżdżające autobusem szkolnym.
Przyczyny uzasadniające ubieganie się o miejsce w świetlicy (należy podkreślić wybraną
odpowiedź):


dziecko musi dłużej przebywać w szkole ze względu na fakt pracy czynnej obojga
rodziców,

……….…………………….……….

……………………………………..

pieczątka z zakładu pracy Matki/ opiekuna prawnego

V.

pieczątka z zakładu pracy Ojca / opiekuna prawnego



dziecko musi dłużej przebywać w szkole ze względu na fakt dojazdów do szkoły
autobusem szkolnym,



z innych przyczyn lub okoliczności – jakich? (proszę wymienić
poniżej) …………………………………………………………………………
Zobowiązuje się do:

1.

Wpłacenia dobrowolnej składki na materiały plastyczne i zajęcia warsztatowe (prosimy o
wpłaty na konto Rady Rodziców z dopiskiem świetlica).

2.

Punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej.

3.

Współpracy z wychowawcami świetlicy w sprawach dotyczących pobytu i funkcjonowania
dziecka.
Podpis matki/ prawnego opiekuna

…………………………………

Podpis ojca/ prawnego
…………………………...

Stanisławów Pierwszy, dnia ………………………

Karta osób upoważnionych do odbioru dziecka
(proszę wypełnić drukowanymi literami)
Imię i nazwisko dziecka…………………………………klasa……………….
.
Upoważniamy do odbioru dziecka następujące osoby:
………………………………………………….
imię i nazwisko

………………………………………..
nr telefonu

………………………………………………….
imię i nazwisko

………………………………………..
nr telefonu

………………………………………………….
imię i nazwisko

………………………………………..
nr telefonu

………………………………………………….
imię i nazwisko

………………………………………..
nr telefonu

………………………………………………….
imię i nazwisko

………………………………………..
nr telefonu

………………………………………………….
imię i nazwisko

………………………………………..
nr telefonu

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od
momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej osobę.
Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na opuszczenie przez nasze dziecko świetlicy szkolnej o
godz. ………………. i samodzielny powrót do domu. Jednocześnie oświadczamy, że bierzemy na
siebie pełną odpowiedzialność prawną za samodzielny powrót dziecka do domu.
Dziecko będzie dojeżdżać autobusem szkolnym tak / nie o godz. ……………….
Jednocześnie przyjmujemy do wiadomości, że świetlica szkolna nie odpowiada za
bezpieczeństwo dziecka, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy
oraz, które zostało przyprowadzone na teren szkoły przed otwarciem świetlicy.
Osobom niepełnoletnim, nieupoważnionym i osobom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą
przekazywane.
……………………………
podpis matki

…………………………..
podpis ojca

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
_______________________________________________________
imię i nazwisko ucznia, klasa
1. Oświadczam, że zostałam/em zapoznany z regulaminem Świetlicy Szkolnej Szkoły
Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920r. w Stanisławowie Pierwszym
i akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki.

_______________
data

_____________________________________________________
czytelne podpisy rodziców (opiekunów prawnych)

2. Zapoznałam/em się z informacją dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych mojego
Dziecka oraz moich, w związku z zapewnieniem dziecku możliwości korzystania ze Świetlicy
Szkolnej. Akceptuję jej postanowienia.
Podanie danych osobowych na potrzeby wypełnienia Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy
w Szkole Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym i zaakceptowanie zasad ich przetwarzania jest dobrowolne.
Jeżeli nie podadzą Państwo tych danych i nie zaakceptują zasad ich przetwarzania, nie
będzie możliwe przyjęcie dziecka do Świetlicy Szkolnej oraz świadczenie usług w tym
zakresie.
______________________________________________________________
data
czytelne podpisy rodziców (opiekunów prawnych)
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, wymienionych w Karcie zgłoszenia dziecka do Świetlicy w SP w Stanisławowie Pierwszym jako ważne informacje
o dziecku, które mogą dotyczyć np. zdrowia dziecka, do celów związanych z procesem opiekuńczo-wychowawczym w Świetlicy SP w Stanisławowie Pierwszym.
Podanie tych danych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne i nie
wpływa na przyjęcie dziecka do Świetlicy w SP w Stanisławowie Pierwszym oraz
świadczenie usług w tym zakresie. Zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili.

______________________________________________________________________
data
czytelne podpisy rodziców (opiekunów prawnych)
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka do celów związanych
z funkcjonowaniem Świetlicy w SP w Stanisławowie Pierwszym, które polegać będzie m.in.
na umieszczaniu na szkolnej tablicy ogłoszeń, w systemie teleinformatycznym LIBRUS
oraz na szkolnej stronie internetowej:
 wizerunku dziecka utrwalonego na zdjęciach ze świetlicowych zajęć, uroczystości,
konkursów;
 danych dziecka w postaci imienia, nazwiska i klasy umieszczanych w związku z jego
ewentualnymi osiągnięciami lub udziałem w różnych konkursach.
Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne i nie wpływa na przyjęcie dziecka do
Świetlicy w SP w Stanisławowie Pierwszym oraz świadczenie usługi w tym zakresie.
Zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili.
________________________________________________________________
data
czytelne podpisy rodziców (opiekunów prawnych)

