KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ KLAS 4 - 8
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. FRYDERYKA CHOPINA
W JELENIEJ GÓRZE
ROK SZKOLNY ………………………..
I. Dane osobowe:
Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………
Klasa ……….
Adres zamieszkania ucznia …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
Imiona i nazwiska rodziców
…………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………
II. Telefony kontaktowe
Telefon domowy ……………………………………………………………………………
Telefon komórkowy matki …………………………….…praca ……………………………
Telefon komórkowy ojca ………………………………...praca ……………………………
III. Uzasadnienie przyjęcia do świetlicy – oświadczenie rodziców/opiekunów

Oświadczam, że niezbędne jest uczęszczanie mojego dziecka do świetlicy
szkolnej z powodu obowiązków wynikających z pracy zawodowej
rodziców.
IV. Dni i godziny pobytu dziecka w świetlicy:
dzień tygodnia
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

przed lekcjami
w godz. od ... do …

po lekcjach
w godz. od ... do …

V. Dane o zdrowiu dziecka (okulary, aparaty, choroba, przyjmowane leki, inne mające
wpływ na proces opiekuńczy w szkole):
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
VI. Szczególne zainteresowania lub uzdolnienia dziecka:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

VII. Informacje dla rodziców na temat obowiązujących zasad w świetlicy w celu
zapewnienia uczniom bezpiecznego pobytu:
1. Rodzice zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy szkolnej.
2. W razie nie odebrania ucznia ze świetlicy szkolnej w godzinach jej pracy oraz braku
kontaktu z jego rodzicami/opiekunami, dziecko może zostać przekazane pod opiekę
odpowiednim organom.
3. W przypadku odbierania dziecka ze świetlicy przez osoby inne niż rodzic wymagane
jest pisemne upoważnienie od rodziców, w którym należy podać imię, nazwisko osoby
upoważnionej do odbioru dziecka oraz datę odbioru (zał.1).
4. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu wymagane jest pisemne
oświadczenie rodzica (zał.2).

Oświadczam, że informacje podane w Karcie zgłoszenia są zgodne ze stanem
faktycznym. Zobowiązuję się do aktualizacji danych, zapoznania z regulaminem świetlicy
i jego przestrzegania.
Wyrażam zgodę na zebranie i przetwarzanie wyżej wymienionych danych zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
(stosowane od dnia 25.05 2018 r.)

Jelenia Góra, dnia …………….………………………..………………………………………..
(Czytelny podpis rodzica)

