KARTA ZGŁOSZENIOWA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W POZYTYWNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W GDAŃSKU
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Proszę o przyjęcie (imię i nazwisko dziecka) ……………………………………………………………………
Ucznia/uczennicy klasy …………………… do świetlicy szkolnej.
Data i miejsce urodzenia dziecka:..……………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania dziecka.......................................................................................................................
Imię, nazwisko i adres matki/opiekunki2:
…………………………………….…………………………..............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu kontaktowego matki/opiekunki: ………………………………………..…..………………………...
Nazwa zakładu pracy z dokładnym adresem matki/opiekunki:
…………………………………….…………………………..............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
Imię, nazwisko i adres ojca/opiekuna:
…………………………………….…………………………..............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu kontaktowego ojca/opiekuna:…………………………………………..…..………………………...
Nazwa zakładu pracy z dokładnym adresem ojca/opiekuna:
..……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
Dodatkowe informacje o dziecku - stan zdrowia, alergie, choroby, wady uniemożliwiające udział
w niektórych zajęciach świetlicy:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Zainteresowania i uzdolnienia dziecka:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem świetlicy szkolnej i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zgłoszenia dziecka do
świetlicy w celach związanych z pobytem dziecka w świetlicy szkolnej.

Data ……………………….

Czytelny podpis matki/opiekunki ………………………………………..………………
Czytelny podpis ojca/opiekuna …….……………………………………..………………

DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

Do wniosku dołączono aktualne zaświadczenia o zatrudnieniu/wypis CEIDG3
Komisja kwalifikacyjna pozytywnie/negatywnie rozpatrzyła wniosek o przyjęcie ucznia do świetlicy
szkolnej działającej w Pozytywnej Szkole Podstawowej w Gdańsku na rok szkolny 2019/2020.
2

3

osoby samotnie wychowujące dziecko składają Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka w rodzinie
wnioski bez zaświadczeń/wypisu pozostają bez rozpatrzenia do czasu ich dostarczenia

7

Podpis przewodniczącego komisji

Z uwagi na naszą aktywność zawodową w poniższych godzinach córka/syn uczęszczający/a do oddziału
……. musi pozostać w szkole4
Godziny
opieki
świetlicy

Lekcja

7:00 – 8:05

0

8:05 – 9:00

1

9:00 – 9:55

2

9:55 – 10:50

3

10:50 – 11:45

4

11:45 – 12:45

5

12:45 – 13:45

6

13:45 – 14:37

7

14:37 –15:27

8

15:27 – 16:17

9

16:17 – 17:05

10

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

W świetle obowiązujących przepisów5 (dotyczy dzieci powyżej 7 roku życia), wyrażam zgodę/nie wyrażam
zgody6 na samodzielny powrót mojego dziecka do domu ze świetlicy szkolnej.
Upoważniam do odbioru ze świetlicy szkolnej mojego dziecka wyłącznie przez wymienione osoby:
a. ……………………………………………………… nr dok. pot. tożsamość ……………….….………
b. ……………………………………………………… nr dok. pot. tożsamość ……………….….………
c. ……………………………………………………… nr dok. pot. tożsamość ……………….….………
d. ……………………………………………………… nr dok. pot. tożsamość ……………….….………
Jestem świadomy, że odbiór dziecka przez osobę niewymienioną w punkcie 3 jest możliwy wyłącznie za
pisemną zgodą rodzica/opiekuna.

Data ……………………….

Czytelny podpis matki/opiekunki ………………………………………..………………
Czytelny podpis ojca/opiekuna …….……………………………………..………………

4

wybór godziny opieki w świetlicy należy potwierdzić parafką przez jednego z rodzica/opiekuna
Art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym oraz art. 95 ustawy z dnia 25 lutego 1964 Kodeks
rodzinny i opiekuńczy
6 niewłaściwe przekreślić
5

8

..............................................................
Imię i nazwisko rodzica
.............................................................
numer i seria dokumentu tożsamości

Oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka w rodzinie
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia*, oświadczam, że
...................................................................................................................................................
(Imię/imiona i nazwisko dziecka, PESEL)

wychowuję samotnie jako panna/kawaler/wdowa/wdowiec/osoba pozostająca w separacji orzeczonej
prawomocnym wyrokiem sadu/osoba rozwiedziona (niepotrzebne skreślić) i nie wychowuję żadnego
dziecka z jego rodzicem.
.....................
Data

………………………...................................................
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

9

