KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
NA ROK SZKOLNY 2020 /2021
I Dane dziecka
Imię i nazwisko dziecka

Klasa:

Data i miejsce urodzenia dziecka
Adres zamieszkania dziecka
Imiona i nazwiska
rodziców/prawnych opiekunów
dziecka

Matka: (tel.)

Telefony kontaktowe

Ojciec: (tel.)
Telefon domowy lub inny kontaktowy:

Dodatkowe informacje mające
wpływ na funkcjonowanie
dziecka w szkole (stan zdrowia,
stała choroba, uczulenia,
przyjmowanie leków itp.)

II Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy
 Wariant 1
Tylko osoby pełnoletnie:
L.p.

Imię, nazwisko

Pozostałe osoby upoważnione:
Stopień pokrewieństwa

Seria i nr dowodu osobistego

Upoważniona osoba odbierająca dziecko powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości.


Wariant 2

Dziecko może wychodzić ze świetlicy pod opieką niepełnoletniego rodzeństwa:
1 ....................................................................

2.....................................................................

Jednocześnie biorę całkowitą odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo.


Wariant 3

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu o godzinie………biorąc
jednocześnie całkowitą odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo.
……………………………………..
data i podpis rodziców/opiekunów prawnych dziecka

III

Uzasadnienie przyjęcia dziecka do świetlicy

(wybrać odpowiednie, zaznaczyć i podpisać)

1. Oświadczam, że pracuję zawodowo i nie mogę zapewnić dziecku opieki przed i po lekcjach.
Podpis matki/opiekuna prawnego:
Podpis ojca/opiekuna prawnego:
2. Oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem samotnie wychowującym dziecko/dzieci
Podpis matki/ojca/opiekuna prawnego:
3. Inny powód (jaki?)……………………………………………………………………………..
Podpis matki/opiekuna prawnego:
Podpis ojca/opiekuna prawnego:
IV Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku
Wyrażam / nie wyrażam (właściwe podkreślić) zgody na umieszczanie w roku szkolnym 2020/2021
zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowanych podczas realizacji:

zajęć i imprez organizowanych w świetlicy

konkursów szkolnych i międzyszkolnych

wycieczek

turniejów sportowych
na stronie internetowej szkoły, facebooku SP 40 w celu informacji i promowania osiągnięć dziecka.

………………………………………………
podpis rodzica lub opiekuna

V Zobowiązania
1. Zobowiązuję się do informowania o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym
zgłoszeniu i ich uaktualniania.
2. Zobowiązuję się do przyprowadzania do świetlicy tylko zdrowego dziecka.
3. Ponoszę odpowiedzialność za wartościowe rzeczy które dziecko przynosi do szkoły, a które nie są
wykorzystywane do zajęć świetlicowych.
4. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem świetlicy i zobowiązuję się go przestrzegać.
5. Zobowiązuję się również do punktualnego odbierania mojego dziecka ze świetlicy (godziny pracy
świetlicy 7.00 – 16.30) i jednocześnie biorę odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka
pozostającego na terenie szkoły przed i po godzinach pracy świetlicy szkolnej.
6. Jednorazowe upoważnienia czy zezwolenia na samodzielny powrót przekazywać będę w
danym dniu drogą mailową na adres swietlicazs24@gmail.com, Jednocześnie zgadzam się na

otrzymywanie na podany przeze mnie adres e-mail informacji od wychowawców świetlicy na
temat działalności świetlicy, konkursów linków ze zdjęciami itp.).

Uprzedzony/na o odpowiedzialności karnej z art. 233K.K. oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem
faktycznym. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie Zapisu, do celów
edukacyjnych, zgodnie z Ust. Z dn. 29.08.1997r o Ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2002r nr 101,poz.926
ze zm)
………………………………………………
podpis rodzica lub opiekuna

VI Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 40 w Bydgoszczy
Komisja kwalifikacyjna w dn. ………………. 2020r.
a) zakwalifikowała dziecko do korzystania ze świetlicy,
b) nie zakwalifikowała dziecka z powodu ……………………………………………

Podpisy członków komisji:

1. ……………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………

