Szkoła Podstawowa nr 7 w Rzeszowie
35 – 083 Rzeszów, ul. Beskidzka 5 • tel. 177483840
www.zszp11.resman.pl • e-mail: sekretariat@zszp11.resman.pl

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY
I. Dane osobowe ucznia:
Nazwisko ucznia
Data i miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
II. Dane rodziców/prawnych opiekunów
Imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna

2019/2020

Klasa

Imię ucznia

Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna

Adres zamieszkania matki/prawnego opiekuna

Adres zamieszkania ojca/prawnego opiekuna

Telefon kontaktowy matki/prawnego opiekuna

Telefon kontaktowy ojca/prawnego opiekuna

III. Oświadczenie rodziców:
Podpis matki
Oświadczam, że pracuję zawodowo i nie mogę
zapewnid dziecku opieki przed i po lekcjach.

(prawnego opiekuna)
Podpis ojca
(prawnego opiekuna)

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby świetlicy szkolnej
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 i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności
podania danych oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych, możliwości ich
aktualizowania oraz usunięcia.
2. Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach, imprezach, wyjściach oraz
konkursach organizowanych przez naszą szkołę i inne placówki w godzinach pracy świetlicy.
3. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na zamieszczanie fotografii mojego dziecka, także na
prezentację jego osiągnięd oraz prac podpisanych imieniem i nazwiskiem na stronie
internetowej naszej szkoły: www.zszp11.resman.pl

Rzeszów, dnia ………………………………………

……………………………………………………………………………………
( podpisy rodziców (prawnych opiekunów)

IV. Dni oraz deklarowane godziny pobytu dziecka w świetlicy:



stały wymiar godzin od poniedziałku do piątku od godz. ……..…………… do godz. …………………
niepełny wymiar w godzinach:
poniedziałek
od ……………... do ……………..
wtorek
od ……………... do ….………….
środa
czwartek
piątek

*Niepotrzebne skreślid

od ……………...
od ……………..
od ……………..

do …..………….
do ….……….….
do ………………

V. Informacje na temat zasad bezpieczeostwa obowiązujących w świetlicy:
1. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-17.00.
2. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest doprowadzenie oraz odebranie dziecka ze świetlicy
szkolnej. Wychowawca świetlicy odpowiada za jego bezpieczeostwo od momentu, w którym zgłosi ono
swoją obecnośd u nauczyciela.
3. Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek każdorazowo zgłosid odbiór dziecka wychowawcy świetlicy.
4. W przypadku odebrania dziecka zaraz po zajęciach lekcyjnych należy powiadomid o tym fakcie
wychowawców świetlicy.
5. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów lub osoby przez nich
upoważnione.
6. Uczeo, który nie ukooczył 7-go roku życia nie może sam wyjśd ze świetlicy do domu. W uzasadnionych
przypadkach może byd odebrany przez rodzeostwo mające co najmniej 10 lat (po okazaniu pisemnej
zgody od rodziców). Podstawą jest Ustawa z dn. 20 czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym” (z póź.
zmianami) Art. 43. 1.
7. Samodzielnie wyjśd ze świetlicy może dziecko posiadające pisemną zgodę rodziców/prawnych
opiekunów na samodzielny powrót do domu.
8. W przypadku nieodebrania dziecka i braku kontaktu z rodzicami /prawnymi opiekunami dziecko może
zostad przekazane pod opiekę odpowiednim organom (np. policji).
9. W przypadku podejrzenia, iż osoba odbierająca dziecko ze świetlicy jest w stanie nietrzeźwym,
wychowawca ma obowiązek poinformowad tę osobę o konsekwencjach sytuacji oraz zażądad wezwania
innego opiekuna.
10. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przynoszone przez uczniów wartościowe
przedmioty (np. telefony komórkowe, urządzenia typu MP 3, elektroniczne zabawki, itp.).
11. Wychowanek ma obowiązek stosowad się do ramowego rozkładu dnia obowiązującego w świetlicy
szkolnej i brad udział w zajęciach organizowanych przez wychowawców.

VI. Zobowiązuję się, do:
1. Punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy.
2. Zapoznania się i przestrzegania Regulaminu, który obowiązuje w świetlicy SP nr 7.
3. Współpracy z wychowawcami świetlicy w sprawach dotyczących pobytu i funkcjonowania dziecka.

VII. Z powodów organizacyjnych niezbędne jest wypełnienie i złożenie karty zapisu u wychowawców

świetlicy, najpóźniej do dnia 16 września. Informujemy również, że przyjmowanie uczniów do świetlicy
dokonuje się corocznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów poprzez
wypełnienie Karty Zgłoszenia.

Rzeszów, dnia ………………………………………

……………………………………………………………………………………
( podpisy rodziców (prawnych opiekunów)

Data złożenia wniosku oraz podpis osoby przyjmującej wniosek (wypełnia osoba przyjmująca)………....................................……

*Niepotrzebne skreślid

