Szkoła Podstawowa nr3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach
Adres: ul. Staszica 2
05-092 Łomianki
Tel/Fax: 22-751-56-10

Załącznik nr 1 do Regulaminu Świetlicy
Szkolnej

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W ROKU SZKOLNYM ………………………………..
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi
im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach
I.
1.
2.
3.
4.
5.

DANE OSOBOWE
Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………………...
Klasa do której będzie uczęszczało dziecko……………………………………………….
Data i miejsce urodzenia…………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania…………………………….……………………………………………………
Imiona i nazwiska rodziców /opiekunów
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

6. Telefony kontaktowe rodziców / opiekunów
Matka………………………………………………….
Ojciec………………………………………………….. Telefon
domowy……………………………………………

II.

INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1. Do odbioru dziecka ze świetlicy upoważniam następujące osoby ( oprócz rodziców)
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Dla każdej z osób upoważnionych należy osobno wypełnić upoważnienie do odbioru dziecka
oraz klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych i załączyć do karty
zgłoszenia.
2. Jeśli dziecko będzie samodzielnie opuszczało świetlicę szkolną, należy wypełnić
poniższe oświadczenie.
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Oświadczenie o samodzielnym powrocie dziecka ze szkoły
Zezwalam na samodzielny powrót ze szkoły mojego dziecka ……………...........................
ucznia klasy………………………

Imię i nazwisko

Samodzielny powrót będzie miał miejsce w dniach:( należy wpisać godzinę zakończenia lekcji lub
godzinę wyjścia ze świetlicy)

Poniedziałek, godz. …………………………………………………………
Wtorek, godz. ………………………….……………………………………
Środa, godz. ………………………….……………………………………
Czwartek, godz. ………………………….…………………………………
Piątek, godz. ………………………….……………………………………
Oświadczam, iż przyjmuję pełną odpowiedzialność za moje dziecko, jego bezpieczeństwo z
chwilą opuszczenia przez nie szkoły. Jednocześnie oświadczam, że są mi znane zagrożenia,
wynikające z samodzielnego powrotu dziecka do domu. Zostałem również poinformowany, iż
stołówka, nie znajduje się na terenie szkoły.
…………………………………………
Czytelny podpis matki / prawnego opiekuna

………………………………………..
Czytelny podpis ojca / prawnego opiekuna

III.

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU
Choroby, zażywane leki itp.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...

IV.

ZOBOWIĄZANIE

Zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia wychowawców świetlicy szkolnej o
każdorazowym odstępstwie od ustalonego sposobu odbierania dziecka ze świetlicy oraz
do aktualizacji danych.

V.

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z
procesem opiekuńczo-wychowawczym.
Wyrażamy zgodę na zamieszczanie zdjęć z zajęć i uroczystości świetlicowych, na
których widnieje moje dziecko, na stronie internetowej szkoły, tablicach i
gablotach promujących szkołę.

VI.

Nauczyciel świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały
przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.

Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za cenne rzeczy przynoszone z domu.
Wychowawcy świetlicy mają wpływ na ocenę zachowania dziecka.
VII.
Zapoznałem się z regulaminem funkcjonowania świetlicy szkolnej.

…………………………………………………………………….
Czytelny podpis matki / prawnego opiekuna

…………………………………………………………

Czytelny podpis ojca / prawnego opiekuna

