KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Rok szkolny ..……./…...
Kartę wypełnia rodzic lub opiekun prawny ucznia

1. DANE OSOBOWE:
Imię nazwisko ucznia
Data i miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
Imiona i nazwiska
rodziców / opiekunów
Telefony do
rodziców/opiekunów

2. WAŻNE INFORMACJE O ZDROWIU UCZNIA (PRZECIWWSKAZANIA,
CHOROBY itd.):…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. INFORMACJE O POBYCIE UCZNIA W ŚWIETLICY
(zaznaczyć właściwe pole i wypełnić, w przypadku samodzielnego powrotu ucznia do domu wypełnić oświadczenie)

Uczeń będzie odbierany wyłącznie przez:

Telefon:

Uczeń będzie samodzielnie wracał do domu.
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka:

……………………………………………..do domu.
Jednocześnie biorę na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczny powrót mojego
dziecka.
…..……………..
Podpis

WAŻNE INFORMACJE:


Świetlica jest czynna w godzinach:
poniedziałek 6.50 – 8.50 14.25 – 16.25
wtorek
6.50 – 8.50 14.25 – 16.25
środa
6.50 – 9.50
13.40 – 16.40
czwartek
6.50 – 9.50
13.40 – 16.40
piątek
6.50 – 9.50
13.40 – 16.40



W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy, oraz braku możliwości skontaktowania się z
rodzicem/opiekunem, dziecko może zostać przekazane odpowiednim organom.



Każdy rodzic jest zobowiązany do zapoznania się z REGULAMINEM ŚWIETLICY.



Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za zgubione przez uczniów wartościowe
przedmioty.



Uczeń przebywający w świetlicy ma obowiązek przestrzegania określonych zasad:
bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny i szanowania
sprzętów będących wyposażeniem świetlicy. Za zniszczone mienie odpowiadają
rodzice/opiekunowie.



Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do informowania o zmianach trybu obierania
uczniów. Bez upoważnienia uczeń nie może opuścić świetlicy.
OŚWIADCZENIE



Świadomy /-a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że
podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.



Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z
procesem opiekuńczo-wychowawczym w świetlicy ZSS nr 38 w Warszawie, zgodnie z
oświadczeniem woli składanym przez rodzica prawnego/opiekuna ucznia dotyczących zbierania i
przetwarzania danych osobowych dziecka w zakresie działalności wychowawczej, opiekuńczej i
dydaktycznej szkoły.



Zobowiązuje się do:
-zapoznania się i przestrzegania REGULAMINU ŚWIETLICY ZSS nr 38 w Warszawie
-współpracy z wychowawcami świetlicy w sprawach dotyczących pobytu i funkcjonowania
mojego dziecka
-punktualnego odbierania dziecka
………………………………………….
data i czytelny podpis

