KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W RUDZIE-HUCIE w ROKU SZKOLNYM 2020/2021
I. DANE OSOBOWE

Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………….. klasa ………………
Data urodzenia ………………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej ………………………………………………………..................
-Telefony kontaktowe ……………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego ………………………………………………………………………
-Telefony kontaktowe ……………………………………………………………………………………..
II. WAŻNE INFORMACJE O ZDROWIU DZIECKA …………………………...................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
III. GODZINY, W KTÓRYCH DZIECKO BĘDZIE PRZEBYWAŁO W ŚWIETLICY:

przed zajęciami dydaktycznymi od godz. 7.00 – 8.00,
po zajęciach dydaktycznych do godz. ...........................................................................
przed i po zajęciach dydaktycznych do godz. ……………………………..................................
podczas lekcji religii ………………………………………………………………………………………………….
zajęć wychowania fizycznego…………………………………………………………………………………….
IV. POWRÓT DZIECKA DO DOMU:

1. Oświadczam, że dziecko będzie odbierane codziennie przez:
a) rodziców/prawnychopiekunów.......................................................................................
b) rodzeństwo od kl. „V” (uczn. z 0 i kl.I).............................................................................
c) rodzeństwo od kl. „IV” (uczn. z kl. II i III)………………………………………………………………………
d) niżej wskazaną osobę.......................................................................................................
...............................................................................................................................................
2. Na własną odpowiedzialność zezwalam mojemu dziecku ( dotyczy uczniów
zamieszkałych w Rudzie – Hucie) samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu o godz.
............................. (uczniowie od kl. IV)
3. Dziecko będzie korzystało z dowozu gminnego i wychodziło ze świetlicy pod opieką
opiekuna o godz. .................................................
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wychowawca świetlicy nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka
pozostającego w miejscach nieobjętych opieką nauczyciela (poza świetlicą, poza godzinami pracy) oraz
oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka w drodze z domu do
świetlicy i ze świetlicy do domu.

V. OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
1.Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z Regulaminem świetlicy szkolnej oraz Wytycznymi MEN, MZ
i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.
(dotyczących zachowania bezpieczeństwa na zajęciach w świetlicypodczas epidemii Covid 19)
i zobowiązuję się przestrzegać ustaleń w nich zawartych.
2.Oświadczam, iż przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem
faktycznym. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych
z realizacją procesu opiekuńczo - wychowawczego w świetlicy szkoły zgodnie z ustawą z dnia 10 maja
2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018r. poz. 1000 z późniejszymi zmianami).
Ruda-Huta, dnia ………………………….

…………………..…………………………….………………………………………
(podpis rodziców/opiekunów prawnych)

