
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY w roku szkolnym 2021/2022

Szkoły Podstawowej nr 2 im. M. Konopnickiej w Żyrardowie

Imię i nazwisko dziecka….....................................................................................klasa…………….……………………………………………………………...

Data i miejsce urodzenia……………………………………………… PESEL…………………………………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania dziecka…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów

1………………………………………………………………………………………………………………………………………………... tel.kom…………………………….

2…..…………………………………………………………...…….. …………………………………………………………………….….tel kom…...………………………..

Miejsce pracy

Matki

……………………………………….………………………………………

…………………………………………………….…………………………

…………………………………………………….………………………

(Pieczęć zakładu pracy)

Ojca

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………...……………

……………………………………………….……………………………

(Pieczęć zakładu pracy)

Do odbioru dziecka ze świetlicy upoważniam wymienione niżej osoby:

Imię i nazwisko osoby upoważnionej
Stopień

pokrewieństwa
Numer dowodu Telefon

W przypadku, gdy dziecko odbiera osoba niepełnoletnia należy wypełnić poniższe upoważnienie:

Upoważniam………………………………………………………………… w wieku…………………. do odbioru ze świetlicy szkolnej
mojego dziecka w roku szkolnym 2021/2022 Jednocześnie oświadczam, iż ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo,
zdrowie i życie mojego dziecka.

data, podpis opiekuna prawnego………………………………………………………………………………

data przyjęcia karty, podpis wychowawcy świetlicy ……………………………………



Zgody

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka ze świetlicy do domu w okresie

…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………. o godzinie ……………………………….

……………………………………………..

Podpisy rodziców/opiekunów

_______________________________________________________________________________________

Wyrażam zgodę na wyjścia mojego dziecka poza teren szkoły w ramach planowanych zajęć

świetlicowych w godzinach pracy świetlicy (imprezy pozaszkolne, muzeum, park, spacer, plac zabaw itp.) w

roku szkolnym……………………………….

…………………………….……………..

Podpisy rodziców/opiekunów

_______________________________________________________________________________________

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursach plastycznych o zasięgu gminnym,

wojewódzkim, ogólnopolskim oraz międzynarodowym oraz na nieodpłatne wykorzystywanie nadesłanych

prac w dowolnym czasie i formie a także na umieszczanie ich w internecie, w tym na stronie świetlicy

szkolnej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) orazzgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podpisy rodziców/opiekunów

_____________________________________________________________________________________

Oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Żyrardów, dnia…………………… podpis opiekuna prawnego……………….………………………………………………………………………………….………………..

DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

Komisja kwali�kacyjna po rozpatrzeniu wniosku rodziców o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej postanawia przyjąć/nie przyjąć
…………………………………………………………………………………...………………… (imię i nazwisko ucznia) z dniem ………………………………………..…

podpis Przewodniczącego Komisji podpisy Członków Komisji


