KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY
na rok szkolny 2018/2019
Zgłoszenia przyjmowane są do końca kwietnia 2018 r.
Imię i nazwisko dziecka………………………………….…………………kl...........................
(w nowym roku szkolnym)

Data i miejsce urodzenia dziecka.................................................................................................
Adres zamieszkania dziecka.........................................................................................................
Imię i nazwisko matki/ prawnego opiekuna…………………………………………………….
Tel. kontaktowy………………………………………………………………………………....
Imię i nazwisko ojca/ prawnego opiekuna………………………………………………………
Tel. kontaktowy...........................................................................................…………………….
Dodatkowe informacje o dziecku (dotyczące np. stanu zdrowia, zainteresowań,
zachowania)……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
1. Informacja o zatrudnieniu rodziców /prawnych opiekunów dziecka
…………………………………………….

………………………………………………

( nazwa zakładu pracy)

( nazwa zakładu pracy )

………………………………………………………
(adres i telefon do zakładu pracy matki / opiekuna)

………………………………………………………..
(nazwa i adres zakładu pracy ojca/ opiekuna)

.....................................................................

.......................................................................

( pieczęć zakładu pracy matki / opiekuna)

(pieczęć zakładu pracy ojca / opiekuna)

2. Informacje o wyjściu dziecka ze świetlicy
Wychowawcy nie zwalniają dziecka na telefoniczną prośbę rodziców, prawnych opiekunów.
Dziecko będzie przebywać w świetlicy codziennie do godziny..................................................
Rodzic lub opiekun jest zobowiązany do zgłoszenia wychowawcy świetlicy odbioru
dziecka po zajęciach lub ze świetlicy szkolnej.
Osoby upoważnione przez rodziców/prawnych opiekunów do odbioru dziecka ze świetlicy:
1. ……..………….……………..…tel……………....…nr dowodu osobistego……………….
2. ……..…………………………...tel.……………...…nr dowodu osobistego……………….
3.…………………………………..tel…………………nr dowodu osobistego……………….
4. …………………………….……tel…………………nr dowodu osobistego……………….
5. ………………………………….tel…………………nr dowodu osobistego……………….
6. ………………………………….tel…….…………...nr dowodu osobistego……………….
7. ………………………………….tel………….……...nr dowodu osobistego……………….

Oświadczenie
Informuję, że dziecko wychodzi samo ze świetlicy na pełną odpowiedzialność rodziców
i ma obowiązek zgłosić to wychowawcy świetlicy ( proszę podać dni i godziny wyjść
ucznia ze świetlicy szkolnej).
…………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na samodzielne opuszczanie przez dziecko świetlicy
oraz ponosimy za nie pełną odpowiedzialność w drodze ze szkoły do domu.
…………………………………
Podpisy rodziców / opiekunów

Oświadczenie
Ponoszę pełną odpowiedzialność za odbiór dziecka (powyżej 7 lat) przez osobę
niepełnoletnią (imię i nazwisko).................................................................................
Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na odbieranie dziecka przez osobę niepełnoletnią oraz
ponosimy za nie pełną odpowiedzialność w drodze ze szkoły do domu.
…………………………………
Podpisy rodziców / opiekunów
Zmiany dotyczące samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy oraz osób upoważnionych do
odbioru dziecka prosimy zgłaszać pisemnie.
3. Przyjmuję do wiadomości, iż świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od
momentu, w którym zgłosi ono swoją obecność wychowawcy świetlicy.
4. Oświadczam, że poza godzinami pracy świetlicy, która jest czynna od 7.00
do 17.00, ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka.
5. Rodzic zobowiązany jest do przekazania informacji na temat zajęć dodatkowych,
na które dziecko będzie zapisane.
6. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem świetlicy szkolnej, który
zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły.

Nieporęt, dn. ……………………………

………………….......................................
Czytelny podpis rodziców / opiekunów

Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej :
Komisja kwalifikacyjna po rozpatrzeniu wniosku rodziców o przyjęcie dziecka do świetlicy
postanawia przyjąć / nie przyjąć...................................................................................................
( imię i nazwisko dziecka )

do świetlicy szkolnej z dniem................................
Podpis Przewodniczącego Komisji
Nieporęt, dnia.................

Podpisy Członków Komisji

