………………………………………………………...
Nazwisko i imiona rodziców

.………………..………………………………………
Adres zamieszkania

…..………………………………………………….
Telefon do pracy i domu

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W CZŁUCHOWIE
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi
w Człuchowie
...................................................................................................... ucznia klasy ...............
Imię i nazwisko dziecka

wychowawca ……………………………….. - w roku szkolnym …….../……...

.

I. Dane osobowe:
Data i miejsce urodzenia dziecka …………...............................................................................................
Adres zamieszkania …………....................................................................................................................

Dodatkowe informacje o dziecku ( przeciwwskazania, choroby, itp.)………………………………… ................ …………..
……………………………………………………………………………..................................................................................
……………………………………………………………………….........…………………………………………………….

II. Przyczyny uzasadniające ubieganie się o miejsce w świetlicy /należy podkreślić wybraną odpowiedź/:
•

dziecko musi dłużej przebywać w szkole ze względu na fakt, pracy obojga rodziców,

•

dziecko musi dłużej przebywać w szkole ze względu na fakt, dojazdów do szkoły,

•

z innych przyczyn lub okoliczności - jakich?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….……………

III. Dane rodziców/ opiekunów / osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.*
Matka dziecka

Ojciec dziecka

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:

Telefony kontaktowe:

Telefony kontaktowe:

Miejsce zatrudnienia:

Miejsce zatrudnienia:

IV. Czas pobytu dziecka w świetlicy
- syn/ córka będzie przebywać codziennie w świetlicy od godz. ………….. do godz. ………………..
- syn/ córka będzie przebywać w wybrane dni (wpisać dni) …………………………………………..
w godz. ………….. do godz. ………… .

V. Odbiór dziecka ze świetlicy szkolnej
1. Oświadczam, że wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność prawną za samodzielny powrót
dziecka do domu. Wyjście ze świetlicy o godzinie:…………..
………………………………………………….
Podpis rodziców

2. Oświadczam, że będę odbierać dziecko osobiście .
………………………………………………….
Podpis rodziców

3.

Dziecko będzie odbierane przez następujące osoby upoważnione przeze mnie:
Imię i nazwisko osoby upoważnionej

Rodzaj pokrewieństwa
lub znajomości

1.
2.
3.
4.
5.
………………………………………………….
Podpis rodziców

VI Czy dziecko powinno odrabiać lekcje w świetlicy? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
tak, jeśli chce
nie
VII. Oświadczenia
1. Oświadczam, iż przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze
stanem faktycznym.
2. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z Regulaminem świetlicy, zobowiązujemy się do aktualizacji
danych /numery telefonów kontaktowych, adres/ oraz do ścisłej współpracy z nauczycielami świetlicy w
celu zapewnienia dziecku najlepszych i najbezpieczniejszych warunków pobytu w świetlicy.

…..........................................................
(miejscowość, data)

...................................................................................
(czytelny podpis/y rodzica/ów)

Uwagi i prośby:
.................................................................................................................................................................................................... ..........
..................................................................................................................................................................................... ..........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

*Ilekroć jest mowa o rodzicach należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby
(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

