Szkoła Podstawowa nr 19
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Sosnowcu

Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej

KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
ROK SZKOLNY 2021/2022
I.

DANE DZIECKA

Imię i nazwisko: ............................................................
•
•

klasa ......................

Będzie przebywał(a) w świetlicy szkolnej przed lekcjami (TAK / NIE)
Będzie przebywał(a) w świetlicy szkolnej po lekcjach (TAK / NIE)

II. DANE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW
Imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej

telefon ......................................

..............................................................................................................................................
Adres zamieszkania: ......................................................................................................................................................
Oświadczam, że jestem zatrudniona* TAK/ NIE (*właściwe zaznaczyć). Oświadczenie potwierdza pracownik
świetlicy/szkoły na podstawie wglądu do zaświadczenia z zakładu pracy przedłożonego przez rodzica/opiekuna.
Potwierdzam zgodność oświadczenia o zatrudnieniu TAK/ NIE
.................................................. podpis pracownika szkoły
Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego

telefon ......................................

..............................................................................................................................................
Adres zamieszkania: ......................................................................................................................................................
Oświadczam, że jestem zatrudniony* TAK/ NIE (*właściwe zaznaczyć). Oświadczenie potwierdza pracownik
świetlicy/szkoły na podstawie wglądu do zaświadczenia z zakładu pracy przedłożonego przez rodzica/opiekuna.
Potwierdzam zgodność oświadczenia o zatrudnieniu TAK/ NIE
.................................................. podpis pracownika szkoły
III. KORZYSTANIE ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ
TAK / NIE
IV. ZGODA NA SAMODZIELNY POWRÓT DZIECKA DO DOMU ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ
TAK / NIE
V. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ DO GODZINY 16:30

...............................................................................
podpis rodziców/opiekunów prawnych
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VI. REGULAMIN

1.

Pierwszeństwo w zapisie do świetlicy szkolnej mają dzieci z klas I – III, których rodzice pracują.

2.

W celu weryfikacji oświadczenia o zatrudnieniu rodzice/opiekunowie zobowiązani są do dostarczenia do
wglądu pracownikowi świetlicy/szkoły zaświadczenia o zatrudnieniu.

3.

Świetlica nie gromadzi informacji dotyczących zatrudnienia rodziców/opiekunów.

4.

Termin składania kart na świetlicę do 26.06 (odrębnie na każdy rok szkolny). Ze względu na obecną sytuację,
karty można składać drogą mailową na adres: sp19@sosnowiec.edu.pl

5.

Świetlica jest bezpłatna; czynna w godzinach 7.00 – 16.30 maksymalnie

6.

Dzieci odbierane są ze świetlicy przez rodziców lub opiekunów. Inne osoby np. starsze rodzeństwo (powyżej
10 roku życia) Podstawa prawna: Art 43. ust 1 i 3 ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.) mogą odbierać dziecko tylko za pisemnym upoważnieniem rodziców.
Odebranie dziecka należy zgłosić wychowawcy świetlicy.

7.

Przyjęcie dokumentu upoważniającego do odbioru dziecka warunkowane jest uzyskaniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych przez osobę upoważnioną.

8.

Samodzielne opuszczanie świetlicy przez dziecko możliwe jest tylko za pisemnym pozwoleniem rodziców
lub opiekunów (warunkiem jest ukończenie 7 roku życia).

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami regulującymi funkcjonowanie świetlicy szkolnej

..........................................................
data i podpis matki/ojca

