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KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO ŚWIETLICY W SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 15 W NOWYM SĄCZU
ROK SZKOLNY 2021/2022

I. Dane osobowe:
1. Imię i nazwisko dziecka………………………………………….klasa……..
2. Adres zamieszkania…………………………………………………………..
II. Dane rodziców/opiekunów prawnych:
1.Imię i nazwisko matki…………………………………….tel:…………………
2. Imię i nazwisko ojca……………………………………..tel:……………….....

III. Stan zdrowia dziecka:
1. Ważne informacje o stanie zdrowia: choroba, przyjmowane leki, uczulenia:
…………………………………….....................................................................
IV. Godziny, w których dziecko będzie przebywało w świetlicy
Dzień tygodnia
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

Od godziny

Do godziny

V. Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy:
L.p.

Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa
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VI. Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych:
1. Oświadczam, iż wyrażam/ nie wyrażam zgodę na udostępnianie wizerunku mojego dziecka
na gazetkach szkolnych i stronie internetowej szkoły w celu informacji i promowania
osiągnięć ucznia.
………………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego
2. Oświadczam, iż wyrażam/ nie wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach
i wyjściach organizowanych w godzinach pracy świetlicy poza teren szkoły.
………………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego
3. Oświadczam, iż wyrażam/ nie wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do
domu i biorę za nie pełną odpowiedzialność.
……………………………………………………………………………………
(Należy podać dzień tygodnia i godzinę wyjścia)
………………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego
* niepotrzebne skreslić
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie Zgłoszenia dziecka
do świetlicy do celów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym oraz z funkcjonowaniem
szkoły i świetlicy.
(zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych „RODO”.)
Nowy Sącz, dnia………..

……………………………......
podpis rodzica/opiekuna prawnego
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OŚWIADCZENIE
O ZATRUDNIENIU MATKI / OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA
Oświadczam, że jestem osobą pracującą zawodowo i nie mogę zapewnić dziecku opieki
przed lekcjami lub po lekcjach.
Miejsce zatrudnienia:……………………………………………………………………………
Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 233
kk).

( podpis matki / opiekuna prawnego)
OŚWIADCZENIE
O ZATRUDNIENIU OJCA / OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA
Oświadczam, że jestem osobą pracującą zawodowo i nie mogę zapewnić dziecku opieki
przed lekcjami lub po lekcjach.
Miejsce zatrudnienia: …………………………………………………………………………
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 233
kk).

( podpis ojca / opiekuna prawnego)

Powyższe informacje służą wyłącznie do celów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym
ucznia do świetlicy szkolnej.

Decyzja
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 w Nowym Sączu
w sprawie przyjęcia ucznia do świetlicy:
Dyrektor postanawia przyjąć/nie przyjąć ucznia do świetlicy szkolnej:
Nowy Sącz, dnia………

……………………………….
podpis Dyrektora

