KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ *
ŚWIETLICA CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD GODZINY 6.30 DO GODZINY 17.00

Proszę o przyjęcie do świetlicy..................................................................................................................
ucznia (uczennicy) klasy ...................... Data i miejsce urodzenia.............................................................
Adres zamieszkania dziecka...............................................................................................................................
Nazwiska i imiona rodziców (opiekunów prawnych )........................................................................................
Telefon domowy.............................................
Aktualne numery telefonów komórkowych:
1) matki................................................................
2) ojca..................................................................
Bardzo prosimy o natychmiastowe uaktualnianie numerów powyższych telefonów.
Dodatkowe informacje o dziecku (przeciwwskazania, choroby, przyjmowane leki, inne mające wpływ na
proces opiekuńczy):
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Dziecko ma przeciwwskazania lekarskie do zajęć ruchowych i sportowych na sali gimnastycznej
i boisku (w jakim zakresie):...............................................................................................................
….......................................................................................................................................................
W które dni tygodnia dziecko będzie przebywało w świetlicy? (Proszę wpisać poszczególne dni tygodnia)
………………………………………………………………………………………………………………….....
W jakich godzinach?
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

od godziny…………………..
od godziny…………………..
od godziny…………………..
od godziny…………………..
od godziny…………………..

do godziny…………………
do godziny…………………
do godziny…………………
do godziny…………………
do godziny…………………

Jednocześnie informuję, że :
W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka informacje w formie pisemnej ( w
dzienniczku) należy przekazać nauczycielowi świetlicy.
Polecenia wydane ustnie dziecku, nie będą respektowane!

…................................................................
(data, czytelny podpis rodzica)

*UWAGA!
Do karty zapisu należy dołączyć zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzające
zatrudnienie obojga rodziców (opiekunów prawnych).
W związku z Ustawą z dn. 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) wyrażam zgodę na wykorzystanie
moich danych w celach statystycznych oraz sprawach związanych z opieką nad dzieckiem. Pouczony(a) zostałem(łam) o prawie wglądu do tych
danych oraz ich zmiany. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawdziwych danych, oświadczam, że przedłożone
przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka, utrwalonego na zdjęciach wykonanych w czasie zajęć i imprez w świetlicy.

…................................................................
(data, czytelny podpis rodzica)

UPOWAŻNIENIE

Ja ( imię i nazwisko rodzica) ………………………………………………………..upoważniam do odbierania ze
świetlicy szkolnej mojego dziecka ( imię i nazwisko dziecka) …………………………………………..................
następujące osoby (proszę wpisać również stopień pokrewieństwa) :
….................................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................................
…................................................................
(data, czytelny podpis rodzica)
Jeżeli dziecko będzie samo opuszczało świetlicę szkolną należy wypełnić poniższe oświadczenie, podając
dni i godziny wyjścia.
OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczanie przez moje dziecko (imię i nazwisko
dziecko)…………………………......................................................................świetlicy szkolnej. Ponoszę całkowitą
odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego samodzielnego powrotu do domu.

….......................................................................
( data, czytelny podpis rodzica)

Ponadto oświadczam, że:

1.Moje dziecko w czasie pobytu w świetlicy po uzgodnieniu z nauczycielem może samodzielnie wychodzić na teren
szkoły (np. do biblioteki, toalety).
2.Zapoznałam / łem się z Regulaminem pracy świetlicy. Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu świetlicy
oraz do ścisłej współpracy z personelem szkoły, w celu zapewnienia naszemu dziecku najlepszych warunków pobytu
w świetlicy.
3.Ponadto, zobowiązuję się do punktualnego odbierania mojego dziecka ze świetlicy szkolnej, przyjmując do
wiadomości, że od godziny 17.00 odpowiedzialność za dziecko ponoszą rodzice (opiekunowie) dziecka.

……………………………………………....................
( data, czytelny podpis rodzica)

