KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
przy Zespole Szkół Katolickich im św. Jana Bosko Parafii św. Tomasza Apostoła
w Sosnowcu
Proszę o przyjęcie mojego syna/córki …………………………………………….
klasa .............. do świetlicy szkolnej w roku szkolnym ……………………

Dane dziecka:
Data i miejsce urodzenia:..........................................................................................................
Adres zamieszkania: .................................................................................................................
Dane rodziców/ prawnych opiekunów:
Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego...............................................................................
Adres zamieszkania: ..................................................................................................................
Miejsce pracy..............................................................................................................................
telefon: .......................................................................................................................................
adres e-mail…………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej: ............................................................................
Adres zamieszkania: ................................................................................................................
Miejsce pracy ............................................................................................................................
telefon: ......................................................................................................................................
adres e-mail…………………………………………………………………………………….
Dodatkowe informacje o dziecku (zainteresowania, stała choroba, uczulenia, itp.)
.................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………….
Świetlica szkolna jest czynna
 w godzinach 7:00 - 8:00 oraz 14.20 - 17:20 w budynku szkoły przy ulicy Mariackiej 18
 w godzinach 7:00 - 8:00 oraz 12.00 - 17:30 w budynku szkoły przy ulicy Kasztanowej 3a

Sosnowiec, dn.................................

....................................
podpis ojca

………………………
podpis matki

Wypełnioną kartę należy złożyć u wychowawcy świetlicy lub wychowawcy klasy do dn.04.09.2018 r.

INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY.

I. Oświadczam, że będę odbierać dziecko osobiście lub odbiorą dziecko niżej wymienione osoby:
1 (imię nazwisko, nr dowodu osobistego)…………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
2(imię nazwisko, nr dowodu osobistego…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
3(imię nazwisko, nr dowodu osobistego)…………….………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
4. (imię nazwisko, nr dowodu osobistego)…………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….
/data, podpis rodzica, opiekuna/
II. W jakich dniach i w jakich godzinach dziecko będzie przebywało w świetlicy szkolnej:

Poniedziałek ……………………………….
Wtorek……………………………………….
Środa………………………………………..
Czwartek…………………………………….
Piątek………………………………………..

Uwaga!
Rodzice/opiekunowie zobowiązani są poodbierania dziecka ze świetlicy do godziny zadeklarowanej
w karcie zgłoszenia – nie później jednak niż do godziny 17:30

…………………………………………..
/data, podpis rodzica, opiekuna/

REGULAMIN
1. Świetlica jest czynna:
 w godzinach 7:00 - 8:00 oraz 14.20 - 17:20 w budynku szkoły przy ulicy Mariackiej 18
 w godzinach 7:00 - 8:00 oraz 12.00 - 17:30 w budynku szkoły przy ulicy Kasztanowej 3a
2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.
3. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do wychowawcy świetlicy.
4. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede
wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do
szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
5. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą
rodzice/opiekunowie.
6. Prosimy o nieprzynoszenie do szkoły wartościowych przedmiotów [np. telefonów komórkowych, urządzeń typu
MP 3, PSP itp. elektronicznych zabawek].
7. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz niezwłocznej aktualizacji
danych.
8. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione
pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę
świetlicy.
9. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy [np. odbieranie dziecka przez osobę dotąd
nieupoważnioną lub samodzielne wyjście itp.] rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie
Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.

Sosnowiec, dnia…….………

…………………………………………………
/czytelny podpis rodzica, opiekuna/

Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z
rozporządzeniem do celów związanych z pobytem dziecka w świetlicy szkolnej Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 i zarządzenia nr 1 Dyrektora Zespołu Szkół Katolickich w Sosnowcu z dnia 25.05.2018 r.

Sosnowiec, dnia…………….……

…………………………………………………
/czytelny podpis rodzica, opiekuna/

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na gazetce świetlicowej, w kronice świetlicy oraz na stronie
internetowej szkoły.

Sosnowiec, dnia…………….……….

……………..……………………………………
/ czytelny podpis rodzica, opiekuna/

