KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 NA ROK SZKOLNY 2018/2019
I. Informacje o uczniu i rodzicach:
Imię i nazwisko dziecka........................................................................................klasa.......................
Data i miejsce urodzenia......................................................................................................................
Adres zamieszkania ............................................................................................................................

Imię i nazwisko matki .................................................................... tel. ..........................................
Imię i nazwisko ojca ...................................................................... tel. ...........................................
II. Informacje o stanie zdrowia dziecka
W wypadku jakichkolwiek dolegliwości u dziecka, są Państwo zobowiązani o wpisanie tych informacji
w celu jak najlepszej ochrony zdrowia i życia państwa dziecka w trakcie przebywania w świetlicy.
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

III. Informacje dotyczące odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej. W poniższym tekście proszę
zaznaczyć właściwe okno:
Dziecko MOŻE samodzielnie wracać do domu o godzinie……………………………………….
Dziecko NIE MOŻE samodzielnie wracać do domu.

proszę podać wszystkie osoby upoważnione do odbioru dziecka:
Imię i nazwisko

Lp.

Stopień pokrewieństwa

Nr dowodu osobistego

1.
2.
3.
4.
5.

Na podstawie §32 ust.2 pkt. a Statutu Szkoły w pierwszej kolejności do świetlicy będą
przyjmowani uczniowie rodziców pracujących.
IV. Miejsce

pracy rodziców/opiekunów:

pieczątka zakładu pracy matki

pieczątka zakładu pracy ojca

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Dane dotyczące miejsca pracy i telefonu rodziców (opiekunów) zbierane są w celu uzyskania
szybkiego kontaktu w sytuacjach tego wymagających (np. choroba dziecka) i będą udostępniane
tylko nauczycielom świetlicy.
ZOBOWIĄZANIA
1. Wyrażam zgodę na zebranie danych osobowych naszych i dziecka oraz upoważnionych do
odbioru dziecka osób przez Dyrektora szkoły zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych.
2. Wyrażam/nie wyrażam zgodę na bezterminowe i bezpłatne rozpowszechnianie wizerunku
mojego dziecka utrwalonego na zdjęciach wykonanych podczas imprez i uroczystości
świetlicowych na stronie internetowej szkoły pod adresem www.zpo3.mlawa.pl
3. Zobowiązuję się do punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy i biorę odpowiedzialność za
bezpieczeństwo mojego dziecka na terenie szkoły po godzinach pracy świetlicy.
4. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów lub osoby przez nich
upoważnione. Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do zgłoszenia odbioru wychowawcy
świetlicy.
5. Zobowiązuję się do współpracy z wychowawcami świetlicy w sprawach dotyczących pobytu
i funkcjonowania mojego dziecka.
6. Zapoznania się i przestrzegania regulaminu świetlicy Szkoły Podstawowej nr 7.

Mława, dnia .............................

...................................................................................
podpisy rodziców (opiekunów)

Bardzo dziękujemy za wypełnienie karty. Informacje zostaną wykorzystane do zapewnienia
Państwa dziecku jak najlepszych warunków pobytu w naszej placówce.

Decyzja komisji kwalifikacyjnej
Komisja kwalifikacyjna pozytywnie/negatywnie rozpatrzyła wniosek o przyjęcie uczennicy/ucznia
…………………………………………………. do świetlicy szkolnej działającej w Szkole
Podstawowej nr 7 w Mławie.

……………………………………………

przewodnicząca komisji

…………………………………………….

członek komisji

…………………………………………….

członek komisji

