KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 61 w Warszawie na rok szkolny 2019/2020
Do Świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie z klas I-III.
1. Uzasadnienie zapisania dziecka do świetlicy– proszę zaznaczyć znakiem x
czas pracy obojga rodziców

inne uzasadnione okoliczności – proszę wpisać jakie

…………………………………………………………………………………………………………..
2. Dane dziecka:
…………………………......................................................................................

……………

nazwisko i imiona dziecka

klasa

………………………………………………………………………………………..……………..…
adres zamieszkania

(ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto)

3. Telefony kontaktowe do rodziców / prawnych opiekunów dziecka:
.................................................................................................................................................................
imię i nazwisko matki / prawnej opiekunki

numer telefonu

..................................................................................................................................................................
imię i nazwisko ojca / prawnego opiekuna

numer telefonu

..................................................................................................................................................................
imię i nazwisko osoby upoważnionej przez rodzica
do kontaktu, gdy brak połączenia z ww. osobami

numer telefonu

4. Informacja o sposobie opuszczania świetlicy przez dziecko:
Zobowiązuję się do odbierania dziecka ze świetlicy do godziny 17.30.
Dziecko będzie samodzielnie opuszczało świetlicę (należy wypełnić odpowiedni załącznik).
Upoważniam następujące osoby do odbierania mojego dziecka ze świetlicy:
LP

Imię i nazwisko osoby upoważnionej

Telefon kontaktowy

Podpis osoby upoważnionejwyrażenie zgody na pkt. 10 b

Osoba upoważniona do odebrania dziecka, na prośbę wychowawcy, jest zobowiązana do okazania
dokumentu ze zdjęciem.
Należy wypełnić załącznik w przypadku upoważnienia do:
- samodzielnego wyjścia dziecka (stałego) – załącznik nr 1,
- samodzielnego wyjścia dziecka (jednorazowego) – załącznik nr 2,
- stałego odbierania dziecka przez osobę niepełnoletnią - załącznik nr 3,
- jednorazowego odebrania dziecka przez osobę niepełnoletnią - załącznik nr 4,
- jednorazowego odebrania dziecka przez osobę dorosłą - załącznik nr 5,
- zwolnienia dziecka na zajęcia dodatkowe prowadzone przez osoby nie będące pracownikami
szkoły (aikido, piłka nożna, zuchy, j. angielski itp.) – załącznik nr 6,
- wyjścia dziecka ze szkoły z wychowawcami TPD – załącznik nr 7.
Wszystkie załączniki są dostępne na stronie internetowej szkoły (zakładka świetlica)
oraz u wychowawców świetlicy.

5. Ważne informacje o dziecku mające związek z jego bezpieczeństwem, wskazówki postępowania
w szczególnych przypadkach związanych z chorobą dziecka:
..………………………………………………………………………………………………………...
..……………………………………………………………………………………………………...…
6. Wyrażam zgodę na wykonanie zabiegów medycznych ratujących zdrowie i życie mojego dziecka.
7. Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w wyjściach poza teren Szkoły organizowanych przez
wychowawców Świetlicy w ramach zajęć (spacer, lodowisko, MDK itp. ).
8. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem świetlicy szkolnej.
9. Publikacja wizerunku dziecka (zdjęcia, filmy, internetowe galerie i portale) w zakresie dotyczącym
działań podjętych przez szkołę - proszę zaznaczyć znakiem x
wyrażam zgodę

nie wyrażam zgody.

10.
a.

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych przez SP Nr 61
w Warszawie, w zakresie dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej działalności Szkoły.
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor SP Nr 61 w Warszawie

b. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumencie ze zdjęciem
w celu identyfikacji osoby upoważnionej do odbioru dziecka ze świetlicy.
Oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia.

Warszawa, ……………………
data

……………………………………………………….
czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna

