KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W NOWEJ WSI SZLACHECKIEJ
NA ROK SZKOLNY …………………….

Informacje o dziecku
Nazwisko i imiona ucznia

Klasa

Data i miejsce urodzenia ucznia
Adres zamieszkania ucznia

Dodatkowe informacje o dziecku
Ważne informacje
o zdrowiu dziecku (stałe choroby,
dolegliwości, powody do
szczególnej uwagi ze strony
wychowawcy)
Zainteresowania lub uzdolnienia
dziecka

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

Matki (prawnego opiekuna )

Ojca (prawnego opiekuna)

Telefony kontaktowe
Adresy zamieszkania

Osoby upoważnione do odbierania dziecka ze świetlicy

Imię i nazwisko osoby upoważnionej

Samodzielny powrót ucznia

Stopień
pokrewieństwa

Kontakt telefoniczny

TAK1

Uwagi

NIE

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

Zezwalam na odrabianie przez moje dziecko zadanych prac domowych w świetlicy.
1

Właściwe zakreślić

TAK1

NIE

Zobowiązania
Zobowiązuję się do:
1. Zapoznania się i przestrzegania Regulaminu, który obowiązuje w świetlicy Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi
Szlacheckiej.
2. Współpracy z wychowawcami świetlicy w sprawach dotyczących pobytu i funkcjonowania dziecka
w świetlicy.
3. Punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej.

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w świetlicy szkolnej
1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej doprowadzane są i odbierane przez rodziców/prawnych opiekunów z sali
świetlicowej.
2. Wychowawca świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo dziecka od czasu wejścia ucznia do świetlicy.
3. Obowiązkiem rodzica/prawnego opiekuna jest każdorazowe poinformowanie wychowawcy o zabraniu dziecka
ze świetlicy szkolnej.
4. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów lub osoby przez nich upoważnione
na karcie zgłoszenia.
5. Samodzielnie wyjść ze świetlicy może dziecko posiadające pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów
na samodzielny powrót do domu.
6. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przynoszone przez uczniów wartościowe przedmioty.
7. Wychowanek ma obowiązek stosować się do rozkładu obowiązujących w świetlicy szkolnej i brać udział
w zajęciach organizowanych przez wychowawców.

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 gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych mojej córki/ syna w zakresie procesu
dydaktyczno- wychowawczego oraz wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w celu promocji szkoły ( na stronie
www, facebooku, w artykułach zamieszczanych w prasie itp.) przez Szkołę Podstawową w Nowej Wsi Szlacheckiej
- podstawa prawna Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jed. Dz. U. z 2002 r. nr
101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych jest Dyrektor Szkoły. Zostałem/am również
poinformowany/a o prawie wglądu do swoich danych oraz uzupełniania, uaktualniania czy sprostowania w razie
stwierdzenia że dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
3. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na samodzielne powroty mojego dziecka ze szkoły i oświadczam,
że biorę pełna odpowiedzialność za dziecko w czasie drogi powrotnej do domu.
*właściwe podkreślić

Nowa Wieś Szlachecka, dnia ………………

………………….…………………

……………………………………

podpis matki/prawnego opiekuna

podpis ojca/prawnego opiekuna

