Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 26, 37 – 500 Jarosław, tel. 166242090, e-mail:sp2jaroslaw@gmail.com, www.sp2.jaroslaw.pl

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
NA ROK SZKOLNY 2018 /2019

I.

Dane dziecka
Imię i nazwisko dziecka

Klasa

Data i miejsce urodzenia
dziecka
Adres zamieszkania dziecka
Imiona i nazwiska rodziców/
prawnych opiekunów dziecka
Telefony kontaktowe
Matka (nr tel.):
Ojciec (nr tel.):
Inny tel. kontaktowy:
Dodatkowe informacje
mające wpływ na
funkcjonowanie dziecka w
szkole (stan zdrowia, stała
choroba, przyjmowanie
leków, uczulenia itp.)

II.

Uzasadnienie przyjęcia do świetlicy
Praca zawodowa obojga
rodziców/opiekunów
prawnych - TAK/NIE*

Matka/opiekunka prawna

Ojciec/opiekun prawny

Godziny pracy:
Inne okoliczności mające
wpływ na zapewnienie
dziecku opieki w świetlicy
szkolnej
* niepotrzebne skreślić
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III.

Deklarowane godziny, w których dziecko będzie przebywało w świetlicy szkolnej
Przed lekcjami w godzinach:

Po lekcjach w godzinach:

poniedziałek

od:

do:

od:

do:

wtorek

od:

do:

od:

do:

środa

od:

do:

od:

do:

czwartek

od:

do:

od:

do:

piątek

od:

do:

od:

do:

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Oświadczam, że nie mogę zapewnić opieki dziecku w godzinach zadeklarowanych
w związku z moim czasem pracy, organizacją dojazdu do szkoły lub innymi
okolicznościami wymagającymi opieki w szkole.

.........................................................................................

......................................................................................

(podpis matki/opiekunki prawnej)

IV.

(podpis ojca/opiekuna prawnego)

Informacje o odbieraniu dziecka ze świetlicy

WARIANT 1
Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu, wyjście
ze świetlicy szkolnej o godzinie ...................................
Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót
dziecka do domu.

.....................................................................................................
(data, podpis rodziców/opiekunów prawnych)

WARIANT 2
Oświadczam, że będę odbierać dziecko osobiście lub wyłącznie przez niżej wymienione osoby:
1. .....................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa)

2. .....................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa)
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3. ......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa)

4. . .....................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa)

W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu
informacje w formie pisemnej należy przekazywać bezpośrednio do wychowawcy świetlicy.

.....................................................................................................
(data, podpis rodziców/opiekunów prawnych)

V.

Ważne informacje
1. W świetlicy obowiązuje regulamin świetlicy, z którym dziecko i rodzice są
zapoznawani we wrześniu.
2. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy. Nauczyciel świetlicy
odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów od chwili ich zgłoszenia się do świetlicy
do rozpoczęcia zajęć lekcyjnych i od chwili zakończenia zajęć lekcyjnych do przekazania
ich rodzicom/opiekunom prawnym.
3. Dziecko mogą odebrać ze świetlicy jedynie rodzice/opiekunowie lub upoważnione przez
nich osoby wymienione w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy.
4. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.
5. Świetlica wymaga pisemnego zgłoszenia w przypadku odbierania dzieci przez inne osoby
niż rodzic/prawny opiekun lub samodzielnego powrotu do domu. Jednocześnie w takim
przypadku rodzic/prawny opiekun ponosi odpowiedzialność za bezpieczny powrót dziecka
do domu.
6. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych
zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego
zachowania się, podstawowych zasad higieny, oraz do szanowania sprzętu
stanowiącego wyposażenie świetlicy.
7. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność
materialną ponoszą rodzice/opiekunowie.
8. W świetlicy przez cały rok szkolny obowiązuje zmiana obuwia.
9. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy
u wychowawcy (np. do toalety, biblioteki, itp.)
10. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą
powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie z datą i podpisem.
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VI.

Oświadczenia
1. Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą i jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
2. Oświadczam, że zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Świetlicy, zasad
odbierania dziecka ze świetlicy i ścisłej współpracy z nauczycielami świetlicy.
3. Zobowiązuję się do niezwłocznego zgłaszania wszelkich zmian istotnych ze względu na
uczęszczanie mojego dziecka do świetlicy szkolnej zadeklarowanych na karcie
zgłoszenia.
.....................................................................................................
(data, podpis rodziców/opiekunów prawnych)

VII. Oświadczenia dotyczące ochrony danych osobowych
1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie w celach
związanych z przyjęciem i pobytem naszego dziecka danych osobowych naszych i dziecka
oraz upoważnionych do odbioru osób przez Administratora danych osobowych zgodnie
z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE
.....................................................................................................
(data, podpis rodziców/opiekunów prawnych)

2. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku dziecka oraz informacji o
sukcesach naszego dziecka podczas zajęć, konkursów, wycieczek i uroczystości
organizowanych przez świetlicę oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez
zamieszczanie zdjęć na stronie internetowej szkoły w celu informacji i promowania
osiągnięć dziecka w materiałach informacyjnych szkoły i na stronie internetowej szkoły.

.....................................................................................................
(data, podpis rodziców/opiekunów prawnych)

___________________________________________________________________________
VIII. Kwalifikacja
Zakwalifikowano dziecko do świetlicy szkolnej

TAK/NIE

Uzasadnienie nie zakwalifikowania:
1) brak miejsc
2) inne powody …………………………………………………………………………..

.....................................................................................................
(data, podpis dyrektora szkoły)
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