
WNIOSEK  ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ w KORZENIOWIE

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Czas pracy świetlicy szkolnej 

Dzień tygodnia poniedziałek wtorek środa czwartek piątek

Godziny pracy 7.00 – 7.30

12.30 – 15.00

7.00 – 7.30
11.35 – 12.20
(biblioteka)

12.30 – 14.30

7.00 – 7.30
11.35 – 12.20
(biblioteka)

12.30 – 15.00

7.00 – 8.30

12.30 – 15.00

7.00 – 7.30
11.35 – 12.20
(biblioteka)

12.30 – 14.30

I. Dane dziecka:
Imię i nazwisko dziecka    ………………………………………………………………. klasa……….
Data urodzenia …………………...… miejsce urodzenia ……………..…..….. Pesel ………………..
Adres zamieszkania dziecka:………………………………………….……………….................…….

II. Deklarowany czas pobytu dziecka na świetlicy

Dzień tygodnia poniedziałek wtorek środa czwartek piątek

Czas pobytu

III. Dane rodziców/opiekunów prawnych
Matka dziecka/opiekun prawny Ojciec dziecka/opiekun prawny

Imię i nazwisko: Imię i nazwisko:

Telefony kontaktowe: Telefony kontaktowe:

Miejsce zatrudnienia: Miejsce zatrudnienia:

IV. Informacje dotyczące stanu zdrowia i zachowania dziecka oraz inne 
………………………………………………………………………………………………………….

V. Do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej upoważniam/y następującą/e osobę/y:

Imię i nazwisko stopień pokrewieństwa  z  dzieckiem Numer telefonu



Bierzemy  na  siebie  pełną  odpowiedzialność  prawną  za  bezpieczeństwo  dziecka  odebranego
ze świetlicy przez osobę upoważnioną.

……………………………………………  
  ……………………………………………

              Data, czytelny podpis rodziców/opiekunów

VI. Zobowiązania rodziców/opiekunów dziecka:
1. Wszelkie  zmiany  dotyczące  odbioru  dziecka  ze  szkoły  lub  jego  samodzielnego  powrotu

do domu,  bądź inne powinny być zgłaszane  przez rodziców do wychowawców świetlicy
pisemnie, bądź telefonicznie.

2. Oświadczam,  że  w przypadku,  gdy wyraziłam/em zgodę na  samodzielny  powrót  dziecka
ze świetlicy do domu, biorę całkowitą odpowiedzialność za jego życie i zdrowie.

3. Jestem świadom, że dziecko może przybywać w świetlicy  szkolnej  tylko do godz.  14.30
we wtorek i piątek oraz w poniedziałek, środę i czwartek do godz. 15.00 a po tej godzinie
świetlica nie zapewnia dziecku opieki.  W razie braku kontaktu ze strony rodzica dziecko
może zostać przekazane policji.

4. Przyjmuję do wiadomości, że szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka pozostającego
na  jej  terenie,  w  miejscach  nie  objętych  opieką  nauczyciela  oraz  poza  godzinami  pracy
nauczycieli i wychowawców.

            
……………………………………………  

  ……………………………………………
              Data, czytelny podpis rodziców/opiekunów
VII. Oświadczenia:

1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane w karcie dane są zgodne
z aktualnym stanem faktycznym i prawnym. 

2. Oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  regulaminem  świetlicy  (dostępnym na  stronie  szkoły,
w świetlicy i sekretariacie szkoły), zobowiązuję się do przestrzegania go i ścisłej współpracy
z wychowawcami świetlicy.           

  

……………………………………………  
  ……………………………………………

                          Data, czytelny podpis rodziców/opiekunów

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Korzeniowie, Korzeniów
77a, 39- 203 Nagoszyn. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji udzielonego
przez  przedstawiciela  ustawowego  dziecka  upoważnienia  i  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  A)
Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE.


