KARTA ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZŁOTOWIE
NA ROK SZKOLNY …………./………….

I.

Dane osobowe:
Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………. klasa …………………………
Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………………………………
Numer PESEL

…………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania dziecka: ………………………………………………………………………..................

II. Dane rodziców/prawnych opiekunów:
MATKA
Imię i nazwisko:
………………………………………………..
Telefon kontaktowy:
kom. ………………………………………….
dom. …………………………………………
Status zatrudnienia (właściwe zakreślić x):

OJCIEC
Imię i nazwisko:
……………………………………………………
Telefon kontaktowy:
kom. ………………………………………….
dom. …………………………………………
Status zatrudnienia (właściwe zakreślić x):

zatrudniona

zatrudniony

bezrobotna

bezrobotny

emeryt

emeryt

rencista

rencista

III. Ważne informacje o rodzinie (matka/ojciec samotnie wychowujący dziecko, rodzina zastępcza i inne):
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………
IV. Informacje w zakresie zachowania i zainteresowań dziecka ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
V. Ważne informacje o zdrowiu dziecka (w tym np. dziecko z orzeczeniem): …………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
VI. Pobyt dziecka w świetlicy:
Poniedziałek
od …………… do ……………
Wtorek
od …………… do ……………
Środa
od …………… do ……………
Czwartek
od …………… do ……………
Piątek
od …………… do ……………

VII.

Informacja o odbieraniu dziecka ze świetlicy:

1. Oświadczam, że moje dziecko będzie odbierane ze świetlicy w następującym czasie:
Poniedziałek o godz. ……………
Wtorek
o godz. ……………
Środa
o godz. ……………
Czwartek
o godz. ……………
Piątek
o godz. ……………
Do odbioru dziecka ze świetlicy upoważnieni są (proszę podać imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa oraz serię i numer dowodu
osobistego/numer legitymacji szkolnej):
1) …………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
2) …………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Złotów, ………………….
data

…………………………………….
podpis rodzica/prawnego opiekuna

2.* * Oświadczam, że moje dziecko może na moją odpowiedzialność opuścić świetlicę szkolną w następującym czasie:
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

o godz.
o godz.
o godz.
o godz.
o godz.

……………
……………
……………
……………
……………

Jednocześnie biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczny, samodzielny powrót mojego dziecka do domu.

Data ………………………

……………………………………
podpis rodzica/prawnego opiekuna

* * wypełnić w przypadku, gdy rodzic/prawny opiekun wyraża zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu.

VIII.

Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z Regulaminem Świetlicy Szkolnej.
Zobowiązuję się do:
- zgłaszania, w formie pisemnego zawiadomienia, wszelkich zmian dotyczących pory samodzielnego powrotu dziecka do domu,
adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego i innych utrudnień w komunikowaniu się ze Szkołą,- współpracy z wychowawcami
świetlicy, w sprawach dotyczących pobytu i funkcjonowania mojego dziecka w świetlicy,
- punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy.

Złotów, ………………….
data

…………………………………….
podpis rodzica/prawnego opiekuna

IX. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka ……………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)
przy dokumentowaniu na stronie internetowej szkoły zajęć , odbywających się na świetlicy szkolnej.
Złotów, ………………….
data

…………………………………….
podpis rodzica/prawnego opiekuna

Dziecko zostało przyjęte do świetlicy w dniu …………………………………….

…………………………………………..
czytelny podpis wychowawcy
przyjmującego zgłoszenie

IX.

Informuję, że moje dziecko ………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko
od dnia ………………………. nie będzie korzystało z opieki świetlicowej.
Złotów, …………………………
data

……………………………………..
podpis rodzica/prawnego opiekuna

Dziecko zostało wypisane ze świetlicy w dniu …………………………………….
………………………………………………………
czytelny podpis wychowawcy dokonującego wypisu

