KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Proszę o przyjęcie dziecka ....................................................urodzonego ........... - .......... - ............
( imię i nazwisko dziecka )

dzień

miesiąc

rok

z klasy .........................do świetlicy szkolnej Zespołu Szkół nr 1 im. T. Kościuszki w Lubiczu
od dnia..............................w roku szkolnym .....................................

I. Dane o sytuacji rodzinnej dziecka
1.Adres zamieszkania dziecka .................................................................tel.dom.................................
2. Świetlica jest dla dzieci obojga rodziców pracujących
Matka dziecka pracuje w……………………………………….na stanowisku………….....…...….
w godz. od……...…..do………....., numer telefonu do pracy………….…………………………...
Ojciec dziecka pracuje w………….....…………………………na stanowisku……………...…....
W godz. od……..…..do………...., numer telefonu do pracy…………………...…………………...
Matka

Ojciec

Imię i nazwisko
Telefon
Adres mailowy
Miejsce pracy poświadczone
pieczątką i pełnym podpisem
pracodawcy

3. Inne uwagi o dziecku lub rodzinie np. choroby przewlekłe, nadpobudliwość, niepełnosprawność
itp............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. Proszę w kilku słowach opowiedzieć o swoim dziecku (zainteresowania, zdolności, jak
najchętniej spędza wolny czas, co sprawia dziecku trudności itp.)
.....................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................

II. Pobyt dziecka w świetlicy
Dzień tygodnia
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

Godziny pobytu dziecka w świetlicy

1. Dziecko przyprowadzane i odbierane ze świetlicy będzie przez:
................................................................................................... ...............................................
(nazwisko, imię osoby)

Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka odbieranego przez
osobę przeze mnie upoważnioną.
...........................................................................
( podpis rodzica / opiekuna prawnego )

2. Wyrażam/nie wyrażam* (włsćiwe podkreślić, nie dotyczy dzieci do 7 roku życia) zgody na samodzielny powrót
dziecka ze świetlicy w dniu .............................. (biorąc odpowiedzialność za bezpieczeństwo
mojego dziecka w drodze do domu)
..............................................................................
( podpis rodzica / opiekuna prawnego )

III Sprawy organizacyjne:
Zobowiązuję się do :
punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy
zaopatrzenia dziecka w wyprawkę (spis podany przez wych. świetlicy)
współpracy z wychowawcami świetlicy w sprawach dotyczących
 mojego dziecka
 funkcjonowania świetlicy
 aktualizacji danych umieszczonych w Karcie Zgłoszenia Dziecka Do Świetlicy
B) odkupienia gier i zabawek popsutych lub zagubionych przez moje dziecko umyślnie.
2. Przyjmuję do wiadomości, że;
 zapisując dziecko do świetlicy automatycznie wyrażam zgodę na jego udział w zajęciach
świetlicowych
 świetlica czynna jest od godz. 700 do 1600.
 W sytuacji nieodebrania dziecka na czas zobowiązany jestem powiadomić do godz.
15.30 wychowawcę świetlicy. Po godzinie 1600 (po wcześniejszym kontakcie rodzica ze
szkołą) dziecko może zostać przy portierni (nie dotyczy dziecka do lat 7).
3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem świetlicy
....................................................................
1.
A)
B)
C)

( podpis rodzica / opiekuna prawnego )

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej dla
potrzeb rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych(Dz.U. z
2002r.Nr1001,poz.926 z póz.zm.).

Lubicz, dnia

....…...........…….

............................................................
( podpis rodzica / opiekuna prawnego )

IV. Przyjęcie dziecka do świetlicy
…………………… ………………………………………….
data
podpis kierownika świetlicy

V. Skreślenie dziecka ze świetlicy (w przypadku niedostosowania się ucznia do
regulaminu świetlicy, rezygnacji)
…………………… ………………………………………….
data
podpis kierownika świetlicy

Wyprawka dla dziecka do świetlicy:
kredki ołówkowe (najlepiej Bambino)
farby plakatowe
blok rysunkowy biały
blok techniczny biały
blok techniczny kolorowy
klej Magic lub w sztyfcie
plastelina
ołówek
w miarę możliwości-pastele olejne lub suche

