Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy w roku szkolnym 2022/23
Świetlica czynna od 6.00 do 17.00

Proszę o przyjęcie ………………………………………………………………(imię i nazwisko),
data urodzenia ………………………, ucznia klasy…………………. do świetlicy.


Dane o dziecku:

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko matki (opiekunki)………………………………………………………………….,
telefon………………………………….
Miejsce pracy matki ……………………………………………………………………………………..
(nazwa zakładu pracy)

……………………………………………….......
(adres zakładu pracy)

………………………………………………

(telefon do pracy)

Imię i nazwisko ojca (opiekuna)………………………………………………………………………
telefon………………………………….
Miejsce pracy ojca ……………………………………………………………………………………..
(nazwa zakładu pracy)

……………………………………………….......
(adres zakładu pracy)



………………………………………………
(telefon do pracy)

Informacje o wyjściu dziecka ze świetlicy:

Osoby upoważnione do odbioru dziecka:
Stopień
pokrewieństwa

Imię i nazwisko

Numer dowodu
osobistego lub
legitymacji

Numer
telefonu

matka
ojciec

Uwaga! Do odbioru dziecka konieczny jest dowód osobisty lub inny dokument
tożsamości (ze zdjęciem).

Dziecko może wychodzić samodzielnie:
Dzień tygodnia

O której godzinie

Zmiany dotyczące
wyjścia

PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
Jednorazowe upoważnienia czy zezwolenia należy przekazywać w formie pisemnej – na
kartce nauczycielowi świetlicy.

Osoby, którym nie można wydać dziecka:
Imię i nazwisko,
stopień pokrewieństwa

Na jakiej podstawie nie
można wydać dziecka?

Czy postanowienie sądu
dostarczono do szkoły?

OŚWIADCZENIA:


Oświadczam, że informacje tu zawarte są zgodne ze stanem faktycznym.



Oświadczam, że zapoznam się z regulaminem świetlicy szkolnej (regulamin do
wglądu w świetlicy, bibliotece i na stronie internetowej szkoły)



Oświadczam, że otrzymałem i akceptuję treści zawarte w karcie informacyjnej
świetlicy.



Oświadczam, że będę punktualnie odbierać dziecko ze świetlicy. Poza godzinami jej
pracy ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka.
Przyjmuję do wiadomości, że świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od
momentu, w którym zgłosiło ono swoją obecność u wychowawcy świetlicy w sali.



Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych
na potrzeby szkoły zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych
z dn.10 V 2018r. (Dz. U. z 2019. 1781 z 19.09.2019 z późniejszymi zmianami).



Zgadzam się na publikowanie zdjęć mojego dziecka na stronach internetowych
szkoły: TAK
NIE



W przypadku zmiany moich danych kontaktowych (telefon) powiadomię o tym
fakcie wychowawców świetlicy.

………………………
Miejscowość, data

…………………………….

Podpis matki
(Prawnej opiekunki)

…………………………
Podpis ojca
(Prawnego opiekuna)

Podpis osoby przyjmującej kartę ……………………………………………….data………………………….

