Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2018/2019
Świetlica rozpoczyna pracę o godz. 6:30, a kończy o 17:30 (prosimy o punktualny odbiór dzieci).
Nazwisko i imię dziecka:..................................................................................
klasa (w roku szkolnym 2018/2019) ............................
Data i miejsce urodzenia:...........................................................................................................
Dokładny adres zamieszkania:...................................................................................................
Nazwisko i imię matki (opiekunki prawnej)
….................................................................

Nazwisko i imię ojca (opiekuna prawnego)
…............................................................

Telefony kontaktowe:
Matka/Opiekunka:.........................................

Ojciec/Opiekun:...........................................

…...................................................................

…................................................................

Miejsca pracy:
Matki/Opiekunki:..................................................................tel:...................................................
Ojca/Opiekuna:.......................................................................tel:.................................…............
Deklarowane godziny pobytu w świetlicy: od…………… do …………….
Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do niezwłocznego uaktualniania danych zawartych
w karcie (miejsce zamieszkania, numery kontaktowe do rodziców)! Proszę pamiętać, że w
sytuacjach losowych musimy mieć możliwość szybkiego kontaktu.
Oświadczenie rodziców (opiekunów)

Prosimy o uzupełnienie wybranych przez Państwa informacji oraz wykreślenie
nieakceptowalnych.


Dziecko może wyjść samodzielnie do domu o godz.:......................................................
(w przypadku zmiany godziny, rodzice/opiekunowie zobowiązani są każdorazowo
przekazać nauczycielom świetlicy szkolnej pisemne oświadczenie).



Dziecko może być odbierane przez:

1. Nazwisko i imię / nr dowodu osobistego (matka)
…....................................................................................................................
2. Nazwisko i imię / nr dowodu osobistego (ojciec)
…....................................................................................................................
3. Nazwisko i imię / nr dowodu osobistego/ pokrewieństwo
…....................................................................................................................
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4. Nazwisko i imię / nr dowodu osobistego /pokrewieństwo
…....................................................................................................................
5. Nazwisko i imię/ nr dowodu osobistego /pokrewieństwo
…....................................................................................................................
W przypadku niemożności odbioru dziecka przez ww. osoby, prosimy o kontakt telefoniczny ze
świetlicą/sekretariatem w celu podania personaliów osoby wyznaczonej do tego celu. Osoba ta powinna
wylegitymować się dowodem osobistym, lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.


Wyrażam zgodę na wyjście dziecka, podczas jego pobytu w świetlicy, pod opieką wychowawcy
poza teren szkoły (np. na plac zabaw, do parku, kina, muzeum itp.)



Zobowiązuję się do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł rocznie na utrzymanie świetlicy
szkolnej, zakup gier, materiałów plastycznych (możliwe są 2 raty po 50 zł.). Opłatę uiszczam do
10 października (1 cz. kwoty), do 12 lutego (2 cz. kwoty).



Dodatkowe informacje o dziecku (stałe choroby, alergie itp..).........................................................

….....................................................................................................................................................................
W przypadku alergii proszę napisać, na co konkretnie uczulone jest dziecko, czego nie może spożywać itp.


Informacje o separacji, rozwodzie rodziców, ograniczeniu lub pozbawieniu praw lub inne ważne
informacje dotyczące dziecka składam na osobnym formularzu – tak – nie

Rodzice/Opiekunowie dziecka zapisując dziecko do świetlicy zobowiązują się do odbioru dziecka ze
świetlicy szkolnej nie później niż do godz. 17:30. Po zakończeniu pracy świetlicy, wyrażają zgodę na
samodzielne wyjście dziecka do domu (nie dotyczy dzieci do lat 7). Potwierdzeniem tej zgody jest
wypełniona i podpisana przez rodziców (opiekunów) Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy.
UWAGA! - Nauczyciel/wychowawca świetlicy może odmówić przyjęcia dziecka w wypadku widocznej
choroby lub powtarzających się często agresywnych zachowań podopiecznego.

Informujemy, że Państwa dane osobowe (w postaci: imię, nazwisko, numer i seria dowodu
osobistego) są przetwarzane i administrowane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie
danych (RODO) przez Publiczną Szkołę Podstawową Marco Polo z siedzibą przy ul. Zatorskiej
11 we Wrocławiu w celu umożliwienia Państwu odbioru dziecka ze świetlicy. Dane osób
upoważnionych do odbioru (poza Rodzicami) zostały przekazane administratorowi danych
przez rodziców dziecka. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich
danych, prawo ich poprawiania, a także prawo sprzeciwu i żądania zaprzestania przetwarzania
i usunięcia swoich danych osobowych. Dane udostępnione przez Panią/a nie będą podlegały
udostępnieniu podmiotom trzecim.
Data:...............................................
Podpis matki (opiekunki).......................................................
Podpis ojca (opiekuna)...........................................................
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Informacje o separacji, rozwodzie rodziców, ograniczeniu lub pozbawieniu praw lub inne ważne
informacje dotyczące dziecka:. …………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………....
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