KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY
w Szkole Podstawowej im. J.I. Kraszewskiego w Snopkowie
KARTĘ WYPEŁNIAJĄ RODZICE LUB PRAWNI OPIEKUNOWIE DZIECKA

Proszę, aby moje dziecko……………….................................................. z klasy (obecnie)……….
zostało przyjęte do świetlicy na rok szkolny 2019/2020
Godziny pracy świetlicy szkolnej: 7.00 – 8.00;12.15 – 16.00
I. Dane osobowe dziecka:
Miejsce urodzenia……………………………………… PESEL………………………………
Adres zamieszkania dziecka: ul………………………………….. nr domu ………. nr mieszkania………
Kod pocztowy…………… ………. miejscowość …………..…….………………. tel. …………………
II. Uzasadnienie ubiegania się o przyjęcie dziecka do świetlicy - oświadczenie rodziców:
1. Oświadczam, że pracuje zawodowo i nie mogę zapewnić dziecku opieki przed/po zajęciach
lekcyjnych: TAK/NIE (jeśli zaznaczyliście Państwo odpowiedź TAK to prosimy uzupełnić informacje
o zatrudnieniu)
2. Dziecku przysługuje dowóz autobusem szkolnym (dzieci z klas I-IV 3km): TAK/NIE
3. Dziecko korzysta ze świetlicy ze względu na dowozy autobusem szkolnym: TAK/NIE
4. Dziecko korzysta ze świetlicy w oczekiwaniu na zajęcia dodatkowe: TAK/NIE
Imię i nazwisko matki ……………………………………. tel. ………………………………
miejsce pracy...............................................................................................................................
godziny pracy..............................
(Proszę podać pełną nazwę zakładu pracy z numerem telefonu )
Imię i nazwisko ojca.....................................................................tel...........................................
miejsce pracy...............................................................................................................................
godziny pracy...............................
(Proszę podać pełną nazwę zakładu pracy z numerem telefonu )
III. Informacje dodatkowe:
1. Dziecko będzie korzystało z opieki wychowawczej w świetlicy:
(jeśli dziecko będzie przyprowadzane do świetlicy w godzinach porannych a następnie po
zajęciach lekcyjnych będzie w świetlicy oczekiwało na przyjście opiekunów, należy zaznaczyć
odpowiedź pierwszą i drugą ze wskazaniem orientacyjnej godziny odbierania dziecka)
 przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych od godziny ………………………………………………..
 po zakończeniu zajęć lekcyjnych do godziny …………………...……………………………………
 tylko w oczekiwaniu na zajęcia pozalekcyjne
2. Dziecko będzie opuszczać świetlicę:
 samodzielnie ( dzieci powyżej 7 roku życia) o godzinie ……………………………………
( należy koniecznie wpisać konkretną godzinę, o której dziecko powinno wychodzić ze świetlicy)
 pod opieką rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka
( proszę o wypisanie wszystkich osób upoważnionych do odbierania dziecka ze świetlicy wraz ze
wskazaniem stopnia pokrewieństwa czy rodzaju znajomości)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej

Rodzaj pokrewieństwa
lub znajomości

1.
2.
3.
4.
5.
Dziecko, które opuszcza świetlicę samodzielnie lub pod opieką osoby wskazanej ma
obowiązek poinformować o tym wychowawcę świetlicy!!!
Wychowawcy świetlicy nie zwalniają dziecka na telefoniczną prośbę rodziców.
W przypadku jednorazowego samodzielnego powrotu ucznia należy złożyć u wychowawcy świetlicy
pisemne oświadczenie zawierające datę i godzinę opuszczenia świetlicy przez dziecko.

3.

Dziecko będzie wracało z przystanku autobusowego samodzielnie: TAK/ NIE

4.

Dziecko będzie wracało z przystanku autobusowego pod opieką:
………………………………………………………………………………………………

Ważne informacje o dziecku ( stan zdrowia, alergie, zainteresowania, itp.)
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
OŚWIADCZAM, ŻE POWYŻSZE DANE SĄ ZGODNE ZE STANEM FAKTYCZNYM. OCZEKUJĘ, ŻE ZGODNIE
Z USTAWĄ Z DN. 29.08.1997 R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (DZ. U. Z 2002 R., NR 101, POZ. 926 Z
PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI) BĘDĄ ONE WYKORZYSTYWANE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO
SZKOŁY

………………..

…....................…............………

…..............….................................

(data)

(czytelny podpis matki/opiekunki prawnej)

(czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego)

ZGODA NA ODBIÓR DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ
PRZEZ OSOBĘ NIEPEŁNOLETNIĄ (SKOŃCZONE 13 LAT)
Imię i nazwisko dziecka zapisanego do świetlicy: …………………………………………………..
Klasa ……….
Oświadczam, że wyrażam zgodę na to, aby moje dziecko było odbierane ze świetlicy szkolnej w Szkole
Podstawowej im. J.I. Kraszewskiego w Snopkowie przez osobę niepełnoletnią:
……………………………………………………., lat ………. data urodzenia…………………...
Imię i nazwisko osoby upoważnionej
Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo niepełnoletniej osoby odbierającej oraz
dziecka, od momentu jego odbioru ze świetlicy przez wskazaną powyżej, upoważnioną przeze mnie osobę
niepełnoletnią:
…..................................................................
(podpis matki/opiekunki prawnej)

…............…...........................................
(podpis ojca/opiekuna prawnego

