Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej
na rok szkolny .............................
Imię i nazwisko ......................................................................................... Klasa.............................
Data urodzenia dziecka ....................................................... Miejsce urodzenia dziecka......................
Numer telefonu kontaktowego do rodziców/opiekunów .................................................................
Godziny uczęszczania dziecka do świetlicy:
Poniedziałek ............................................
Wtorek.....................................................
Środa........................................................
Czwartek..................................................
Piątek......................................................
Problemy rozwojowo - zdrowotne dziecka ( choroby przewlekłe, wady wzroku, słuchu, mowy,
skrzywienie kręgosłupa, płaskostopie itp.)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Czy dziecko może odrabiać zadania domowe : TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)
Czy dziecko będzie spożywało obiady TAK/ NIE ( niepotrzebne skreślić)


Dziecko będzie odbierane przez:
Nazwisko i imię



Telefon kontaktowy

wychodziło samodzielnie: TAK / NIE ( niepotrzebne skreślić)

Udział dziecka w zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły ( ZDW, ZKK, gimnastyka korekcyjna, koła
zainteresowań itp.)
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Wyrażam zgodę na samodzielnie wyjście ze świetlicy mojego dziecka w celu udania się na w/w zajęcia

....................................................................
Podpis rodziców/ opiekunów prawnych

Matka/ opiekun prawny
Nazwisko i imię:

Pieczątka zakładu pracy

.........................................................
Data i podpis osoby upoważnionej

Ojciec/ opiekun prawny
Nazwisko i imię:

Pieczątka zakładu pracy

......................................................
Data i podpis osoby upoważnionej

W przypadku zmiany podanych na karcie zgłoszenia informacji zobowiązuję się do naniesienia i
podpisania zmian lub wypełnienia nowej karty zgłoszenia.
W razie jednorazowych zmian dotyczących osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy oraz
przebywania dziecka w świetlicy zobowiązuję się do podania informacji na piśmie, z określeniem daty
i godziny wyjścia oraz podpisem rodziców lub opiekunów prawnych.

..........................................................................
Podpis rodzica/opiekunów prawnych
Rodzice(prawni opiekunowie) lub osoby przez nich upoważnione obowiązani są do odebrania dziecka
ze świetlicy do godz 17:00 ( świetlica szkolna jest czynna w godzinach 7:00-17:00).
Nauczyciele świetlicy ponoszą odpowiedzialność za uczniów z chwilą ich przybycia do momentu
wyjścia (jeżeli wraca samodzielnie) ze świetlicy lub przybycia osoby odbierającej.
Samodzielnym wyjściu dziecka ze świetlicy rodzice/opiekunowie prawni informują na piśmie.
Zasady dotyczące funkcjonowania świetlicy ujęte są w regulaminie świetlicy wyeksponowanym na
tablicy informacyjnej świetlicy szkolnej.
Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z przepisami związanymi z funkcjonowaniem świetlicy.

Data................................................

.............................................................
Podpis rodziców/opiekunów prawnych

