KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SIECHNICACH
I. INFORMACJA
1. Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni. Podpisy muszą złożyć obaj prawni opiekunowie.

2. Świetlica jest przeznaczona dla dzieci rodziców pracujących.
II. DANE OSOBOWE
1. Imiona i nazwisko dziecka:………...………………………………………………………... …………………..
2. Data i miejsce urodzenia: …………………..………………………………………...…………………………..
3. Klasa: ………………………………………………………………………..……..……..………………………
4. Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………................................
5. Informacje o rodzicach/prawnych opiekunach dziecka:
a) Imię nazwisko, kontaktowy matki/prawnego opiekuna* ………………………………………………………..
·

nr telefonu ………………………………………………………………………………………

b) Imię nazwisko, kontaktowy ojca/prawnego opiekuna* …………………………………………………………
·

nr telefonu ………………………………………………………………………………………

6. Dodatkowe informacje i uwagi dotyczące dziecka
a) Przeciwwskazania, choroby, alergie itp. ……………………………………………………………..…………..
b) Czy dziecko będzie dojeżdżać do szkoły autobusem szkolnym?

TAK

NIE*

·

Którym kursem autobusu?

……………………………………………………………………

·

Do jakiej miejscowości?

…………………………………………………………………….

III. OŚWIADCZENIE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY
Oświadczamy, że będziemy osobiście odbierać dziecko ze świetlicy (proszę wypełnić nawet jeśli dziecko dojeżdża autobusem),
....................................................................................................................................................................................
matka

nr dowodu osobistego

...................................................................................................................................................................................
ojciec

nr dowodu osobistego

Jednocześnie upoważniamy do odbioru dziecka ze świetlicy następujące osoby:
1 ......................................................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko

nr dowodu osobistego

nr telefonu

2. ......................................................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko

nr dowodu osobistego

nr telefonu

3 ...................................................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko

nr dowodu osobistego

nr telefonu

4 ...................................................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko

nr dowodu osobistego

nr telefonu

5 ...................................................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko

nr dowodu osobistego

nr telefonu

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego
odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.
Siechnice, dnia .......................... .......................................... ……….……………………………
podpis matki/prawny opiekun*

podpis ojca/prawny opiekun*

IV. UPOWAŻNIENIE DO SAMODZIELNEGO OPUSZCZANIA ŚWIETLICY (dziecko musi ukończyć 7 lat):
Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na samodzielne opuszczenie przez nasze Dziecko świetlicy szkolnej
i ponosimy za nie pełną odpowiedzialność.
Proszę o samodzielne wypuszczenie mojego dziecka o godzinie ………………………………………
Siechnice, dnia .......................... .......................................... ……….……………………………
podpis matki/prawny opiekun*

podpis ojca/prawny opiekun*

V. PODZIAŁ ŚWIETLICOWY.
Oświadczamy, że nasze dziecko będzie uczęszczać do świetlicy (proszę zakreślić prawidłowe):
·

Świetlicy porannej kl. 1-8 (godz. otwarcia 6.00- 7.30)

·

Świetlicy zmianowej kl. 1 (godz. otwarcia 7.30- 10.35)

·

Świetlicy popołudniowej kl. 1-3 (godz. otwarcia 11.30- 17.00)

·

Świetlicy kl. 4-8 (godz. otwarcia od zakończenia zajęć)

WAŻNE INFORMACJE
1. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.
2. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty (prosimy o nieprzynoszenie do
świetlicy wartościowych przedmiotów (np. telefonów komórkowych, biżuterii, PSP).
3. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy materialnie odpowiadają
rodzice/opiekunowie.
4. Jeżeli dziecko zapisane do świetlicy, jest nieobecne przez minimum trzy tygodnie, bez uzasadnienia ze strony
rodziców, nauczyciel świetlicy może wykreślić dziecko z dziennika świetlicowego.
Oświadczam, że zapoznaliśmy się z powyższymi zasadami oraz regulaminem świetlicy (regulaminy
świetlicy są dostępne na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej szkoły). Zobowiązujemy się do
aktualizacji danych /numery telefonów kontaktowych, adres/oraz do ścisłej współpracy z nauczycielami
świetlicy w celu zapewnienia dziecku najlepszych i najbezpieczniejszych warunków pobytu w świetlicy.
Siechnice, dnia .......................... .......................................... ……….……………………………
podpis matki/prawny opiekun*

podpis ojca/prawny opiekun*

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ucznia i jego rodziców /prawnych opiekunów
zawartych w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych(Dz.U.Z 2002r.nr101,poz.926 ze zm)
* W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu informacje w
formie pisemnej należy przekazać bezpośrednio do wychowawcy świetlicy.
Siechnice, dnia .......................... .......................................... ……….……………………………
podpis matki/prawny opiekun*
* Niepotrzebne skreślić

podpis ojca/prawny opiekun*

…................................... (miejscowość data)
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że ja niżej podpisany / podpisana :
…………………………………………………………..….. (Nazwisko i imię ) jestem
zatrudniony / a w ……………………….…………………………………………………….
pełny / niepełny wymiar czasu pracy ………………………………………………………...
Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym i składając je jestem
świadomy / świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
………………………………………
podpis składającego oświadczenie
Niniejsze oświadczenie jest składane w oparciu o art. 75 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego
.Składający oświadczenie podlega rygorowi odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań na
podstawie art.233 § 6 Kodeksu karnego.

…................................... (miejscowość data)
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że ja niżej podpisany / podpisana :
…………………………………………… ……………..….. (Nazwisko i imię ) jestem
zatrudniony / a w ……………………….…………………………………………………….
pełny / niepełny wymiar czasu pracy …………………………………………………………
Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym i składając je jestem
świadomy / świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
………………………………………
podpis składającego oświadczenie
Niniejsze oświadczenie jest składane w oparciu o art. 75 § 2 Kodeksu postępowania
administracyjnego .Składający oświadczenie podlega rygorowi odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań na podstawie art.233 § 6 Kodeksu karnego.

