KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM nr 1 w Gdańsku
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Kartę wypełniają czytelnie (drukowanymi literami) rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.

Proszę o przyjęcie mojego
dziecka............................................................................................................................................. ucznia klasy ............... do
świetlicy szkolnej
............................................................................
podpis rodziców/prawnych opiekunów

I. Dane osobowe:
Data i miejsce urodzenia dziecka...............................................................................................................................................
Adres zamieszkania...................................................................................................................................................................
II. Kryteria zapisów ucznia do świetlicy szkolnej
Przyczyny uzasadniające ubieganie się o miejsce w świetlicy (należy podkreślić wybraną odpowiedź):
• dziecko musi dłużej przebywać w szkole ze względu na fakt pracy obojga rodziców,
• dziecko musi dłużej przebywać w szkole ze względu na fakt dojazdów do szkoły,
• z innych przyczyn lub okoliczności – jakich? (proszę wymienić poniżej)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
III. Dane rodziców
Matka dziecka/opiekun prawny

Ojciec dziecka/ opiekun prawny

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:

Telefony kontaktowe:

Telefony kontaktowe:

Godziny pracy:

Godziny pracy:

Telefon szybkiego kontaktu:
IV.

Inne

ważne

uwagi

o

dziecku

(stałe

choroby,

uczulenia,

problemy

rozwojowo-zdrowotne,

zainteresowania)……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….……..…………
…………………………………………………………………………………………………..………………………….……………

V. Odbiór dziecka ze świetlicy szkolnej
Dziecko będzie odbierane ze świetlicy (właściwe podkreślić)
• PRZEZ RODZICÓW
• BĘDZIE WYCHODZIĆ DO DOMU SAMODZIELNIE
Dziecko do 7 lat nie może samodzielnie poruszać się po drogach. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły odpowiadają rodzice, opiekunowie prawni lub inne upoważnione przez
nich osoby. Dziecko, w wieku do 7 lat, może być odbierane tylko przez osoby, które osiągnęły co najmniej 10 rok życia – art. 43. 1. USTAWY z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym.

Samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy o godzinie:
Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Oświadczam, że wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność prawną za samodzielny powrót dziecka do domu.
Gdańsk, dnia………………………

……………………………………………….
Podpis rodziców/prawnych opiekunów

• PRZEZ INNE OSOBY UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY
Do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej upoważniam/y następującą/e osobę/y:
Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

Nr telefonu

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego ze świetlicy przez osobę
upoważnioną.
Gdańsk, dnia………………………

……………………………………………….
Podpis rodziców/prawnych opiekunów

VI. Zgoda na udostepnianie wizerunku (właściwe podkreślić)
• wyrażam zgodę
• nie wyrażam zgody
na zamieszczenie przez ZSP nr1 wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas zajęć na świetlicy szkolnej na
stronach internetowych szkoły i na terenie placówki w celu dokumentowania życia szkoły.
Gdańsk, dnia………………………

……………………………………………….
Podpis rodziców/prawnych opiekunów

VII. Informacje dla rodziców
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Świetlica sprawuje opiekę w godz. 6.00-17.00. W sytuacji braku odbioru dziecka oraz braku kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami nauczyciel informuje dyrektora
szkoły, a ten podejmuje decyzję zgodną z Procedurą postępowania w sytuacji nieodebrania dziecka ze świetlicy szkolnej w godzinach jej pracy.
Zobowiązuję sie do przyprowadzania do świetlicy dziecka zdrowego
Oświadczam, że zapoznałem sie z zasadami działania świetlicy szkolnej (Statut Szkoły).
Zobowiązuję się do zgłaszania wszelkich zmian dotyczących informacji zawartych w powyższej karcie (numery telefonów, adres).
Oświadczam, że zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych wyrażam zgodę na wykorzystanie podanych przeze mnie danych na potrzeby związane z działalnością
szkoły.
Oświadczam, że wszelkie informacje w niniejszym wniosku sa zgodne z prawdą.

Gdańsk, dnia………………………

……………………………………………….

Podpis rodziców/prawnych opiekunów

