KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ w ZALESIU
na rok szkolny ......................
1. DANE DZIECKA:
Nazwisko i imię

Klasa

Adres zamieszkania

2. DANE RODZICÓW /PRAWNYCH OPIEKUNÓW
Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Matka/prawny opiekun

Ojciec/prawny opiekun

3. TELEFONY KONTAKTOWE RODZICÓW /PRAWNYCH OPIEKUNÓW.
(Prosimy o podanie telefonu stacjonarnego jak również komórkowego. W przypadku
zmiany numeru telefonu prosimy o natychmiastowe uaktualnianie poniższych danych.)
Telefony kontaktowe rodziców/prawnych opiekunów
Matka/prawny opiekun
nr tel. stacjonarnego

nr tel. komórkowego

Ojciec/prawny opiekun
nr tel. stacjonarnego

nr tel. komórkowego

4. DEKLAROWANY CZAS POBYTU DZIECKA NA ŚWIETLICY:
Dziecko odbierane będzie około godziny – ……………………
5. UPOWAŻNIONE OSOBY DO ODBIORU DZIECKA:
Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

6. DODATKOWE
INFORMACJE
O
DZIECKU
(PRZECIWWSKAZANIA,
PRZYJMOWANE LEKI, INNE MAJĄCE WPŁYW NA PROCES OPIEKUŃCZY):

CHOROBY,

…………………………….....................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
7. OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem świetlicy oraz zobowiązuję się
do przestrzegania go i ścisłej współpracy z wychowawcami świetlicy w celu zapewnienia
dziecku jak najlepszych warunków pobytu.
PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE:
1. Szkoła sprawuje opiekę nad dzieckiem w świetlicy w czasie ustalonym przez dyrektora
szkoły, który zostanie podany na początku roku szkolnego, po uwzględnieniu planu lekcji
uczniów oraz potrzeb rodziców.
2. O zwolnieniach dziecka z zajęć świetlicowych wychowawcy świetlicy będą powiadamiani
pisemnie wyłącznie przez rodziców/prawnych opiekunów.
3. Odpowiedzialność nauczyciela — wychowawcy świetlicy za dziecko rozpoczyna się z chwilą
przybycia ucznia do świetlicy.
4. Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej osobiście przez rodziców/prawnych opiekunów lub
przez osoby upoważnione i zgłoszone pisemnie wychowawcom świetlic. Innym osobom
dziecko nie zostanie wydane.
5. Samodzielnie wyjść ze świetlicy może wyłącznie dziecko posiadające pisemną zgodę
rodziców/prawnych opiekunów na samodzielny powrót do domu. Zgoda
rodzica/prawnego opiekuna wyrażona telefonicznie nie będzie brana pod uwagę przez
nauczyciela- wychowawcę świetlicy.
6. Dzieci będą zwalniane ze świetlicy na zajęcia dodatkowe pozalekcyjne na podstawie
pisemnej informacji od rodziców.
7. Uczeń przestaje być wychowankiem świetlicy szkolnej jedynie po dostarczeniu pisemnej
deklaracji rodziców z informacją o wypisaniu dziecka.
8. Pozostałe kwestie funkcjonowania świetlicy szkolnej są ujęte w Regulaminie Świetlicy.
………………………..……………………………………………………………
data i czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych

DECYZJA DYREKTORA O PRZYJĘCIU DZIECKA NA ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE
Z dniem 01.09. 20.... r. przyjmuję/ nie przyjmuję* Państwa dziecko na zajęcia świetlicowe w naszej
szkole.
* Niepotrzebne skreślić

………………………………………………
(pieczęć i podpis dyrektora szkoły )

