DEKLARACJA
o uczestnictwie dziecka w zajęciach świetlicowych
w roku szkolnym ………/……….
(Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka)
I. DANE:
Nazwisko i imię ucznia: ..........................................................................................................
Klasa: .......................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia : .......................................................................................................
Adres zamieszkania ucznia: ....................................................................................................
Nazwiska i imiona rodziców (opiekunów prawnych): ............................................................
..................................................................................................................................................
Numery telefonów kontaktowych:
matki ...................................................ojca .............................................................................
Dodatkowe informacje o dziecku (przeciwwskazania, choroby itp.)......................................
..................................................................................................................................................
Uczeń przebywa w świetlicy szkolnej w godzinach:
przed lekcjami:

po lekcjach:

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

II. INFORMACJE O ODBIORZE DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ:
Upoważnienie do samodzielnego opuszczania świetlicy (dotyczy dziecka, które
ukończyło 7 lat).
Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczenie przez moje dziecko świetlicy
szkolnej; wyjście ze świetlicy o godzinie
Ponadto ponoszę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego
samodzielnego powrotu do domu.
……………………………………………
podpis rodzica (opiekuna prawnego)

2. Osoby upoważnione przez rodziców (opiekunów prawnych) do odbioru dziecka -nazwisko
i imię, stopień pokrewieństwa.
Dziecko będzie odbierane ze świetlicy wyłącznie przez niżej wymienione osoby:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
podpis rodzica (opiekuna prawnego)
………………………………………
III. WAŻNE INFORMACJE:
1. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przestrzegania godzin pracy świetlicy
i punktualnego odbioru dziecka.
2. W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka należy
przekazywać wychowawcy świetlicy osobiście lub w formie pisemnej, która musi zawierać datę
i podpis rodzica (opiekuna prawnego). Polecenia wydane ustnie dziecku nie będą respektowane.
3. Uczeń uczęszczający do świetlicy jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu
obowiązującego na terenie szkoły jak również regulaminu świetlicy.
Oświadczam, że zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29. 08. 1997 r.
wyrażam zgodę/nie

wyrażam

zgody*

na

przetwarzanie

danych

przez

Zespół

Szkół

Nr 1 w Rudzie Śląskiej w zakresie dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły,
np.: w publikacjach papierowych i elektronicznych (w tym internetowych) związanych z życiem
szkoły.

……………………………………………
podpis rodzica (opiekuna prawnego)
*niepotrzebne skreślić
Prosimy (w miarę możliwości) o przyniesienie do świetlicy przyborów plastycznych m. in. kleju,
plasteliny, nożyczek, kolorowego papieru itp.

