Zespół Szkół Sportowych w Ełku
Ul. Suwalska 15 19-300 Ełk
Tel. 87 732 63 70

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Proszę o przyjęcie:

Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………………………………………………….
ucznia klasy ……………… do świetlicy, w roku szkolnym 2020/2021
Data i miejsce urodzenia dziecka: ……………………………………………………………………………………….…………
Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………………………….…..
Dane dotyczące rodziców/opiekunów:
Imię i nazwisko

Matka

Ojciec

Telefon
Miejsce zatrudnienia/pieczątka
zakładu pracy

Przewidywany czas pobytu dziecka w świetlicy szkolnej: 
przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych od godziny …………..……………………
po zakończeniu zajęć lekcyjnych do godziny…………………..……………………
Dodatkowe informacje o dziecku /przeciwwskazania, choroby, zainteresowania/:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
OŚWIADCZENIE
Oświadczam i biorę pełną odpowiedzialność prawną za:
1. samodzielny powrót mojego dziecka do domu …………………………………………………………/podpis rodzica/
2. powrót dziecka pod opieką osoby małoletniej …………………………………………………… /imię i nazwisko/
3. dziecko będzie odbierane ze świetlicy wyłącznie przez niżej wymienione osoby pełnoletnie (proszę
podać imiona, nazwiska i stopień pokrewieństwa z dzieckiem):
1..............................................................................................................................................................
2................................................................................................................................................................

3..............................................................................................................................................................
4................................................................................................................................................................
5……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Jednorazowe upoważnienia czy zezwolenia należy przekazywać na kartce lub w dzienniczku dziecka)
............. .........................................................................
data i podpis rodziców/ opiekunów
Informacje dotyczące pobytu dziecka w świetlicy szkolnej
Celem świetlicy jest organizowanie zajęć wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci.
1. Świetlica szkolna jest czynna w godz. 7:30 – 16:30 w każdy dzień, kiedy w szkole odbywają się zajęcia
dydaktyczne.
2. Przyjęcie dziecka do świetlicy odbywa się na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia, złożonej w
sekretariacie szkoły do dnia 28.08.2020
3. Obowiązki uczniów zapisanych do świetlicy:
- uczeń przychodząc do świetlicy zgłasza swoją obecność oraz godzinę rozpoczęcia lekcji,
- każde wyjście ze świetlicy wychowankowie uzgadniają z nauczycielem,
- dzieci zobowiązane są przychodzić do świetlicy w miękkim obuwiu, a okrycie wierzchnie pozostawić w
szafce,
- przebywający w świetlicy są zobowiązani do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się,
podstawowych zasad higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
4. Do obowiązków rodziców /opiekunów/ należy:
- zapoznanie się z regulaminem świetlicy
- wypełnienie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej,
- odbiór dziecka ze świetlicy do godziny 16:30,
- osobiste odbieranie dziecka przez opiekuna (nie wywołujemy dziecka przez inne osoby, nie umawiamy
się z dzieckiem przed szkołą),
- powiadomienie wychowawców świetlicy o zmianie osób upoważnionych do odbioru dziecka,
- pisemne powiadomienie o zgodzie na samodzielny powrót dziecka ze świetlicy do domu.
Oświadczam, że zapoznałam/em/ się z powyższymi informacjami i zobowiązuję swoje dziecko oraz siebie
do ich przestrzegania .
Oświadczam, że podane w karcie dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym i
zobowiązuję się do powiadomienia wychowawców świetlicy o wszelkich zmianach dotyczących dziecka i
sytuacji rodzinnej.
...................................................................................
Data i podpis rodzica/ opiekuna

Ja, niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym
wyżej zakresie
……………………………………...…………………………………………………………………
przez Zespół szkół Sportowych w Ełku w celach rekrutacji do świetlicy szkolnej.

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie
wiadomości e-mail na adres naszej firmy lub osobiście w sekretariacie szkoły.

……………………….………………….……………
Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę*

