
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 124 W KRAKOWIE

Część 1)  PROSZĘ O PRZYJĘCIE DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………………………………………klasa………………..
Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna …………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna ……………………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Aktualne numery telefonów do: matki…………………………………………… ojca……………………………………………………

Miejsce pracy matki (nazwa i dokładny adres) …………………..…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Aktualny telefon do pracy …………………………………………………………………………………………………………………………….
Godziny pracy zatrudnionego ……………………………………………………………………………………………………………………….
Miejsce pracy ojca(nazwa i dokładny adres)  ……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………
Aktualny telefon do pracy …………………………………………………………………………………………………………………………….
Godziny pracy zatrudnionego ……………………………………………………………………………………………………………………….
Ostatecznym potwierdzeniem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej będzie dostarczenie na piśmie 
w ciągu 7 dni zaświadczenia o zatrudnieniu obojga rodziców.
Dodatkowe informacje o dziecku /przeciwwskazania, choroby itp./………………………………………………………………...........
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym, 
zobowiązuję się do niezwłocznego aktualizowania powyższych danych w przypadku zmian.

……………………………                           ........................................................................................................
           data                                                                              podpis rodziców/prawnych opiekunów

Część 2)  INFORMACJE I OŚWIADCZENIA O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY

1) Oświadczam,  że  będę  odbierać  dziecko  osobiście lub  będzie  odbierane  wyłącznie  przez  niżej  wymienione
osoby pełnoletnie, około godziny............................................................................

1. ……………………………………………………….. 4. …………………………………………………………
2. ………………………………………………………… 5. ………………………………………………………….
3. ……………………………………………………….. 6. ………………………………………………………….

                                                                                   ................................................................................................................
         podpis rodziców/prawnych opiekunów

2) Oświadczam, że wyrażam zgodę i  biorę pełną odpowiedzialność prawną za powrót mojego dziecka do domu
pod opieką osoby małoletniej (imię i nazwisko).................................................................................................................

       ..........................                                                  ...............................................................................................................
data                                                                                             podpis rodziców/prawnych opiekunów

3) Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  samodzielny  powrót mojego  dziecka  do  domu,
wyjście ze świetlicy szkolnej o godzinie........................................................................

Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność prawną za samodzielny powrót dziecka do domu. 

     .............................                                               .......................................................................................................... 
data                                                                                     podpis rodziców/prawnych opiekunów



W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu 
informacje w formie pisemnej należy przekazać bezpośrednio wychowawcy świetlicy.

 Część 3) ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w materiałach fotograficznych i  filmowych,
a także wytworów artystycznych powstałych w trakcie zajęć świetlicowych, na stronie internetowej, profilu SP nr 124
na facebooku, wystawach oraz w innych formach promujących działalność szkoły.

  ……………………………….
            data          …………………………………………….

podpis rodziców/prawnych opiekunów

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO ZAPOZNANIA I PRZESTRZEGANIA REGULAMINU ŚWIETLICY 
SZKOLNEJ (dostępny na tablicy informacyjnej przed salą świetlicową oraz u wychowawców świetlicy)
ORAZ PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 124 
W KRAKOWIE ZWIĄZANYMI Z PANDEMIĄ COVID - 19

         ........................                                                ...............................................................................................
                  data                                                                          podpis rodziców/prawnych opiekunów


