KARTA ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2020/2021
Imię/imiona i nazwisko dziecka……………………………………………………………………………………...…
Data i miejsce urodzenia……………………………………………………………………...klasa………………......
Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………....…
Imiona i nazwiska rodziców/opiekuna prawnego: ……………………………………………………………..…..…
Nr telefonu kontaktowego rodziców/opiekuna prawnego matka ..…………………. ojciec ………...….……..….
Pisemne oświadczenie rodziców/opiekuna prawnego o zatrudnieniu:
ojciec: pracuje/ nie pracuje (właściwe podkreślić)

(miejsce na pieczątkę zakładu pracy)

matka: pracuje/ nie pracuje (właściwe podkreślić)

(miejsce na pieczątkę zakładu pracy)

Informacje dodatkowe/uwagi……………………………………………………………………………………………………...

WARUNKI DOTYCZĄCE POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ
1. Aby zgłosić pobyt dziecka w świetlicy, należy w wyznaczonym terminie tj. do 15.09.20r. złożyć
„Kartę zgłoszenia do świetlicy szkolnej”, zawierającą poprawnie wypełnione dane wymagane
w niniejszym formularzu. Złożenie formularza i przyjęcie dziecka do świetlicy poza wyznaczonym
terminem możliwe jest tylko w przypadku dostępności wolnych miejsc.
2. Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania dziecka do świetlicy szkolnej (w przypadku opieki stałej –
przed lub po skończonych zajęciach dydaktycznych) jest pisemne oświadczenie rodziców/opiekuna
prawnego o zatrudnieniu, potwierdzone pieczątką zakładu pracy lub zaświadczenie od pracodawcy
o zatrudnieniu dołączone, do „Karty zgłoszenia”.
3. W przypadku uczniów Oddziału Przedszkolnego oraz klas I – VIII, którzy ze względów organizacyjnych
będą przebywać w świetlicy szkolnej w oczekiwaniu na zajęcia pozalekcyjne (dodatkowe) lub są zwolnieni
z lekcji religii (lub innych zajęć), istnieje obowiązek złożenia wypełnionego formularza „Karty
zgłoszenia” z adekwatną adnotacją w rubryce „Informacje dodatkowe” (np. Dziecko oczekuje na zajęcia
logopedyczne). W tej sytuacji nie są wymagane pieczątki z zakładów pracy rodziców/opiekuna prawnego.
4. W przypadku, gdy rodzice dziecka posiadają pełną władzę rodzicielską, KAŻDE Z NICH zobowiązane
jest do złożenia podpisu w „Karcie zgłoszenia” oraz na „Oświadczeniu” stanowiącym załącznik do
„Karty zgłoszenia”. W przypadku, gdy jeden z rodziców nie posiada pełnej władzy rodzicielskiej
(ograniczenie/pozbawienie), do „Karty zgłoszenia” należy dołączyć kopię wyroku sądu rodzinnego,
uzasadniając tym samym brak podpisów drugiego rodzica.
5. W „Oświadczeniu” stanowiącym załącznik do „Karty zgłoszenia” należy wskazać osoby upoważnione
do odbioru dziecka, podając wymagane dane osobowe opatrzone podpisami. Wyłącznie rodzice/opiekun
prawny oraz osoby przez nich upoważnione mogą osobiście odbierać dziecko.
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6. Dziecko, które nie ukończyło 7 roku życia nie może uzyskać zgody na samodzielny powrót do domu. Do
odbioru dziecka może być upoważniona osoba pełnoletnia lub rodzeństwo, które ukończyło 10 rok życia.
7. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 6.30 – 16.00. Należy przestrzegać zadeklarowanych godzin
pobytu dziecka w świetlicy szkolnej oraz odbioru do godz. 16.00.
8. W przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy w godzinach jej funkcjonowania oraz braku kontaktu
z jego rodzicami/opiekunem prawnym, dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim
organom.

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNA PRAWNEGO
1. Oświadczam, że …………..….………...….…...... uczeń/uczennica kl. ….... będzie przebywać w świetlicy
szkolnej w następujących godzinach (poniżej należy podać godziny przebywania od – do):
poniedziałek

………………………………………………….……….

wtorek

………………………………………………….……….

środa

………………………………………………….……….

czwartek

………………………………………………….……….

piątek

………………………………………………….……….

2. Oświadczam, że moje dziecko będzie osobiście odbierane ze świetlicy szkolnej wyłącznie przez osoby
upoważnione w „Oświadczeniu” stanowiącym załącznik do „Karty zgłoszenia”.
3. Oświadczam, że :
Wyrażam zgodę

(właściwe zaznaczyć)

Nie wyrażam zgody

na samodzielny powrót mojego dziecka do domu.
Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu.
4. Oświadczam, że w przypadku samodzielnego powrotu mojego dziecka do domu, obowiązują godziny
wyjścia określone w pkt 1. Jeżeli godziny samodzielnego wyjścia dziecka będą inne niż w pkt 1 lub
ulegną zmianie, zobowiązuję się przedstawić PISEMNĄ DYSPOZYCJĘ wskazującą datę i godzinę
wyjścia dziecka, opatrzoną datą i podpisem.
5. Oświadczam, że jako rodzic/opiekun prawny dziecka, zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu Świetlicy
Szkolnej dostępnym na stronie internetowej SP Nr 23 we Włocławku oraz zobowiązuję się
do respektowania jego zasad.

.…….………………………………………….
czytelny podpis rodzica (MATKI)/opiekuna prawnego

Włocławek, dnia ……………………

……………………………………..………….
czytelny podpis rodzica (OJCA)/opiekuna prawnego
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Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNA PRAWNEGO
.…….………………………………………….
imię i nazwisko rodzica (MATKI)/opiekuna prawnego

.…….………………………………………….
imię i nazwisko rodzica (OJCA)/opiekuna prawnego

Do odbioru naszego dziecka ……………………………………….…… upoważniamy następujące osoby:
Imię i nazwisko

Rodzaj dokumentu
tożsamości

Seria i numer
dokumentu

Miejscowość

Numer telefonu

1.
2.
3.
4.
5.
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego
odbioru ze Szkoły Podstawowej Nr 23 we Włocławku przez upoważnioną przez nas osobę.
.

…….…………………………………….
podpis rodzica (MATKI)/opiekuna prawnego

Włocławek, dnia ……………………

………………………………..………….
podpis rodzica (OJCA)/opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIE OSÓB UPOWAŻNIONYCH
Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na, że moje dane osobowe: imię, nazwisko i seria dowodu
osobistego, będą przetwarzane i administrowane zgodnie z Rozporządzeniem 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 (Dz. Urz. UE
L 119, s.1) przez Szkołę Podstawową Nr 23 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą przy
ul. Wyspiańskiego
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we

Włocławku

w

celu

umożliwienia

odbioru

ze

Szkoły

dziecka

……………………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka). Dane zostały przekazane
administratorowi danych osobowych przez rodziców/opiekuna prawnego wskazanego dziecka.
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Oświadczam, że zapoznałem/łam się z poniższymi informacjami:
— Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego we Włocławku.
— Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO). Podanie danych
osobowych jest dobrowolne.
— Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie (zgodę
można wycofać między innymi poprzez złożenie oświadczenia dostępnego u administratora).
Przysługuje Państwu:
— prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
— prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
— prawo do usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych
— prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych;
— prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania, ani do podejmowania
zautomatyzowanych decyzji.

Ja niżej podpisany/na wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, jako osoby
upoważnionej do odbioru dziecka wskazanego przez rodziców/prawnego opiekuna ze Szkoły
Podstawowej Nr 23 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Włocławku.

Włocławek, dnia ……………………

………………………………..………….
podpis osoby upoważnionej (wskazanej w tabeli str.3)

Włocławek, dnia ……………………

………………………………..………….
podpis osoby upoważnionej (wskazanej w tabeli str.3)

Włocławek, dnia ……………………

………………………………..………….
podpis osoby upoważnionej (wskazanej w tabeli str.3)

Włocławek, dnia ……………………

………………………………..………….
podpis osoby upoważnionej (wskazanej w tabeli str.3)

Włocławek, dnia ……………………

………………………………..………….
podpis osoby upoważnionej (wskazanej w tabeli str.3)
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OŚWIADCZENIE KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
Decyzją Komisji Kwalifikacyjnej uczniów do świetlicy szkolnej na Rok Szkolny 2020/2021,
powołanej w Szkole Podstawowej Nr 23 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Włocławku, która
odbyła się dnia ………..……………....... postanowiono:
(właściwe zaznaczyć i wypełnić)

zakwalifikować

ucznia do korzystania z pobytu w świetlicy szkolnej w dniach i godzinach funkcjonowania placówki,
uwzględniając zadeklarowane w „Karcie zgłoszenia” informacje dotyczące czasu przebywania
w świetlicy oraz odbierania lub samodzielnego powrotu ucznia do domu.

nie zakwalifikować
ucznia do korzystania z pobytu w świetlicy szkolnej z powodu:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
………………………………………
podpis przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej
(Dyrektora szkoły)

podpisy członków Komisji Kwalifikacyjnej
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