KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 52 W GDYNI
NA ROK SZKOLNY 2020 / 2021

Informacje o dziecku
Nazwisko i imiona ucznia

Klasa

Data i miejsce urodzenia
ucznia
Adres zamieszkania ucznia

Dodatkowe informacje o dziecku
Ważne informacje
o zdrowiu dziecka (stałe
choroby, dolegliwości,
powody do szczególnej
uwagi ze strony
wychowawcy)
Zainteresowania,
uzdolnienia dziecka

Informacje o rodzicach (prawnych opiekunach)
Imiona i nazwiska
rodziców (prawnych
opiekunów dziecka)

Matki (prawnego opiekuna )

Ojca (prawnego opiekuna)

Telefony kontaktowe
Adresy zamieszkania

Odbiór dziecka przez obojga rodziców

1

TAK

NIE
przez matkę

przez ojca

W przypadku zaznaczenia „NIE” należy złożyć ksero dokumentu, w którym znajduje się informacja o
ograniczonej władzy rodzicielskiej lub jej pozbawieniu.
1
Właściwe zakreślić

Inne osoby upoważnione do odbierania dziecka ze świetlicy
Imię i nazwisko osoby upoważnionej

stopień pokrewieństwa

kontakt telefoniczny

1

Odbiór ucznia przez osobę nieletnią (musi mieć co najmniej 12 lat
i być członkiem rodziny)

1

TAK

NIE

Właściwe zakreślić
Imię i nazwisko osoby nieletniej

stopień pokrewieństwa

wiek

1

Samodzielny powrót ucznia (nie dotyczy 6 – latków)

TAK

NIE

W przypadku zaznaczenia „TAK” należy złożyć pisemne oświadczenie informujące o dniach i
godzinach samodzielnego opuszczania świetlicy przez ucznia.
1

Właściwe zakreślić

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego
odbioru przez wskazane powyżej, upoważnione przez nas osoby oraz w przypadku
samodzielnego powrotu dziecka do domu:
Gdynia, dnia ……………… ………………….…………….

………………………………………

czytelny podpis matki/prawnego opiekuna

czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna

Zezwalam na odrabianie przez moje dziecko zadanych prac domowych na świetlicy
1

1

TAK

NIE

Właściwe zakreślić

Zobowiązania
Zobowiązuję się do:
1. Punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej do godziny 17.30.
2. Aktualizowania danych zawartych w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej (np. numer
telefonu).
3. Zapoznania się i przestrzegania Regulaminu, który obowiązuje w świetlicy Szkoły
Podstawowej nr 52 w Gdyni.
4. Współpracy z wychowawcami świetlicy w sprawach dotyczących pobytu i funkcjonowania
dziecka w świetlicy.
Oświadczenia
1. Oświadczam, że wszystkie dane przedstawione w karcie zapisu do świetlicy są prawdziwe. Jestem
świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.
2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej
nr 52 w Gdyni.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zapisu w
zakresie procesu dydaktyczno-wychowawczego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
1
4. Wyrażam / nie wyrażam zgody na publikację zdjęć oraz danych dotyczących dziecka na
stronie internetowej Szkoły w związku z działaniami informacyjnymi.
1
5. Wyrażam / nie wyrażam zgody na udział mojego dziecka w konkursach szkolnych oraz
pozaszkolnych.
1

Właściwe zakreślić

Gdynia, dnia ………………

………………….…………….
czytelny podpis matki/prawnego opiekuna

Data złożenia karty zapisu

………………………………………
czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna

Podpis osoby przyjmującej kartę zapisu

