Szkoła Podstawowa nr 353
im."Wielkich Odkrywców"
ul. Cieplarniana 23
05-077 Warszawa

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA
DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
rok szkolny 2020/2021

F-39
wersja VII

Jako rodzice/opiekunowie prawni uprawnieni do składania oświadczeń dotyczących naszego dziecka, wnioskujemy
o przyjęcie naszego dziecka, ucznia SP 353 im.”Wielkich Odkrywców" do świetlicy szkolnej, z uwagi na* (zgodnie z
art. 105 ust.1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo Oświatowe):
- czas pracy rodziców/opiekunów prawnych,
- organizację dojazdu do szkoły,
- inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

DANE OSOBOWE UCZNIA
Nazwisko:

Imię:

Klasa:
DANE KONTAKTOWE
Telefon do szybkiej komunikacji: (w związku z COVID-19)

Telefon komórkowy matki /opiekuna prawnego:

Telefon komórkowy ojca/opiekuna prawnego:

Inny ważny numer kontaktowy: (do kogo?)

Prosimy o podanie istotnych informacji na temat dziecka, które powinien znać wychowawca w celu zapewnienia właściwej opieki (zgodnie z art.
30a ust. 1 oraz art. 155 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe):

INFORMACJE O UCZNIU
Problemy zdrowotne (alergie itp. choroby)

Zainteresowania dziecka
Inne informacje
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na umieszczanie i publikowanie prac wykonanych przez moje dziecko
w świetlicy szkolnej w zestawieniu z imieniem i oznaczeniem klasy na stronie internetowej oraz serwisie
społecznościowym Facebook Szkoły Podstawowej nr 353 im. Wielkich Odkrywców w Warszawie.

..............................................................
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

* podkreślić właściwe

INFORMACJE O FUNKCJONOWANIU ŚWIETLICY
1. Świetlica w Szkole Podstawowej nr 353 im."Wielkich Odkrywców" w Warszawie czynna jest w dni pracy szkoły w godz.7:00-18:00.
2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przestrzegania godzin pracy świetlicy.
3. Rodzice/opiekunowie prawni upoważniają osoby trzecie do odbioru dziecka lub wyrażają zgodę na samodzielny powrót ucznia ze
szkoły na formularzach szkolnych. Oświadczenia składane są do wychowawcy klasy.
W razie potrzeby, aktualizacja oświadczeń może być także zgłoszona nauczycielowi świetlicy.
4. Zgody dotyczące rozpowszechniania informacji nt. dziecka, w tym jego wizerunku w celach związanych z promocją szkoły,
przekazane wychowawcy klasy odnoszą się do działań szkoły, w tym także świetlicy szkolnej.
5. Ze względu na zapewnienie właściwej opieki dziecku podczas pobytu w świetlicy oraz szybkiej i skutecznej komunikacji konieczne
jest niezwłoczne aktualizowanie danych oraz informacji dotyczących ucznia.
6. Zgłoszenie do świetlicy wynika z rzeczywistej potrzeby korzystania z opieki w szkole.

data, czytelny podpis matki/opiekuna prawnego

i/lub
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data, czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego

