SZKOŁA PODSTAWOWA im. BOLESŁAWA CHROBREGO, ul. KOPERNIKA 15, 55-020 ŻÓRAWINA

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM

2020/2021

DANE OSOBOWE

Imię i nazwisko dziecka……………………………………………………………………………………………………………………......
Data i miejsce urodzenia………………………………………………………………………….…………………………………………….
Adres zamieszkania dziecka…………………………………………………………………………………………………….....…………
Klasa ………………………………… Imię i nazwisko wychowawcy……..…………………………….…………………………………
Informacje o rodzicach/
opiekunach prawnych

matka / prawny opiekun

ojciec / prawny opiekun

TAK / NIE

TAK / NIE

imię i nazwisko
adres zamieszkania
telefon kontaktowy

Czy osoba pozostaje zatrudniona?
*proszę zakreślić właściwe

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH O SPOSOBIE OPUSZCZANIA ŚWIETLICY PRZEZ DZIECKO
A. Upoważnienie do odbioru dziecka
Upoważniam do odbioru mojego dziecka ze świetlicy szkolnej poniżej wskazane osoby:
Imię i nazwisko

Seria i nr dowodu osobistego

*W przypadku powrotu do domu (poruszania się drogą) uczeń, który nie skończył 7 lat – musi być pod opieką osoby, która ukończyła
lat 10 (Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym).
……………………………………………………………………………
data; czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

B.

Samodzielne wyjście ucznia ze świetlicy szkolnej (proszę wypełnić tylko w przypadku wyrażenia zgody)
Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót do domu mojego dziecka.
Wyrażam zgodę na opuszczenie świetlicy szkolnej w następujących dniach oraz w określonym czasie:
GODZINA
OPUSZCZENIA
ŚWIETLICY

UWAGI (np. cel wyjścia / nazwa zajęć dodatkowych) *

*pole nieobowiązkowe

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
……………………………………………………………………………………….….
data; czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego
C. Korzystanie przez dziecko z dowozów szkolnych prowadzonych przez Gminę Żórawina* od dnia (data) ................................
Dziecko będzie wracało ze szkoły (ze świetlicy) autobusem szkolnym do miejscowości ………………….…….……………. o godz.:
Poniedziałek:

Wtorek:

Środa:

Czwartek:

Piątek:

*Rodzice/opiekunowie, których dzieci są objęte dowozem szkolnym, zobowiązani są do podpisania odrębnego
oświadczenia dotyczącego zapoznania się z Regulaminem dowozów szkolnych.
INNE:
1)

Informacje dodatkowe: choroby, alergie, przeciwwskazania, uwagi dotyczące zachowania (mające wpływ na pobyt dziecka
w świetlicy szkolnej): …………………………………………………………………………………………………………………..………

2)

Przewidywany czas pobytu ucznia w świetlicy to:
przed lekcjami:
od…………………………………do……………………………….

po lekcjach:
od……………………………………do…………………………

3) Proszę zakreślić właściwe: Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody na publikację wizerunku mojego dziecka na
stronie szkoły (forma prezentacji i promowania pracy świetlicy oraz informowania rodziców o realizacji zadań).
4)

5)

6)
7)
8)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy,
iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych oraz Pana/Pani dziecka oraz osób upoważnionych do odbioru - jest Szkoła
Podstawowa im. Bolesława Chrobrego Żórawinie. Pełna klauzula informacyjna dla rodziców oraz osób upoważnionych do odbioru
dziecka znajduje się na stronie internetowej szkoły: http://sp-zorawina.pl/ w zakładce RODO.
W przypadku jednorazowej zgody na samodzielny powrót dziecka do domu lub informacji o odebraniu ucznia przez osobę
nieupoważnioną w poniższej Karcie zgłoszenia - rodzice (opiekunowie) zobowiązani są przekazać pisemne oświadczenie
wychowawcom świetlicy. Dzieci nie będą zwalniane ze szkoły na prośbę telefoniczną.
Każda osoba odbierająca dziecko musi legitymować się dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.
Świetlica szkolna jest czynna od godziny 6.30. Do tego czasu rodzice/opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za dziecko.
Świetlica zobowiązuje się zapewnić troskliwą opiekę i bezpieczeństwo powierzonym jej uczniom, natomiast Rodzice / opiekunowie
prawni są zobowiązani odbierać dziecko ze szkoły najpóźniej do godz. 17 00.

Oświadczam, iż zapoznałem / am się z Regulaminem świetlicy SP im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie
……………………………………………………………………………………………..
data, podpis rodziców / opiekuna prawnego

