Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy na rok 2016/2017

Imię i nazwisko dziecka

klasa

Data zapisu dziecka do świetlicy
Data i miejsce urodzenia dziecka
Adres zamieszkania dziecka
…………………………………………………………………………………………………
Imiona i nazwisko rodziców dziecka
…………………………………………………………………………………………………
……….. ……………………………………………………………………………………….
Oświadczenie rodziców(prawnych opiekunów)
Niezbędne jest korzystanie przez moje dziecko z opieki świetlicy szkolnej z powodu (proszę
podkreślić przy wybranej odpowiedzi)
a) organizacji dojazdu do szkoły
TAK
NIE
b) pracy zawodowej rodziców(prawnych opiekunów)
matki TAK
NIE
ojca

TAK

NIE

c) innych ważnych przyczyn, jakich?
…………………………………………………………………………………………………
Bezpośredni telefon kontaktowy
Bezpośredni telefon kontaktowy
(telefon komórkowy matki)
(telefon komórkowy ojca)
……………………………………………..
……………………………………………..
Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy:
Prawni opiekunowie
1) Imię i nazwisko matki………………………………………………………………….
2) Imię i nazwisko ojca ………………………………………………………………….
Inne osoby upoważnione przez rodziców (opiekunów)
1 ………………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………………
4………………………………………………………………………………………………
5………………………………………………………………………………………………
Data ………………………………………..
Podpis …………………………
(proszę wypełnić tylko w razie wyrażenia zgody na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy)

Wyrażam zgodę na samodzielne wyjście do domu mojego dziecka(które ukończyło 7 lat)
ze świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2016/2017 .
Dziecko będzie wychodzić ze świetlicy o godzinie ………..
Na czas samodzielnego powrotu biorę za niego pełną odpowiedzialność.
Data:………………………………………
Podpis…………………………….
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Świetlicy Szkolnej i procedurami
odbioru dziecka ze Szkoły Podstawowej nr 14 ( wymienione dokumenty można znaleźć na
www.sp14gliwice.pl
………………………………………………………………………..
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
Data…………………………..
Podpis………………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ucznia i jego rodziców(prawnych opiekunów) zawartych

w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej zgodnie z ustawą z dn 29.08.1997r o ochronie danych osobowych
(Dz.U.Z.2002nr101 poz 926 ze zm)
W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu informacje
w formie pisemnej należy przekazać bezpośrednio do wychowawcy świetlicy.
Gliwice, dn……………………….
Podpis rodzica (opiekuna prawnego)
Uwagi dotyczące stanu zdrowia dziecka………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

Czas przewidywanej obecności dziecka w świetlicy
rano
po południu
od….
do…
od…
do…
od....
do…
od..
do…
od…
do…
od..
do…
od…
do….
od..
do….
od…
do….
od..
do…

Wykaz zajęć dodatkowych w których uczestniczy dziecko( uzupełnia rodzic/opiekun prawny
na bieżąco w trakcie roku szkolnego)
Rodzaj zajęć
Termin proszę podać dzień
Osoba upoważniona do
tygodnia i godzinę
zabierania dziecka na zajęcia

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

Informacje dla rodziców
Świetlica jest czynna w godzinach 7.00-16.30-prosimy o punktualne odbieranie dzieci.
W przypadku wątpliwości związanych z opuszczaniem przez ucznia świetlicy szkolnej nauczyciel.
pracujący w świetlicy postępuje zgodnie z Procedurami Obowiązującymi w Regulaminie Świetlicy
Szkolnej SP nr 14.
Karty zapisu oraz inne dokumenty przyjmowane będą w sekretariacie szkoły.
Jednorazowe upoważnienia na odbieranie dzieci należy składać w formie pisemnej u nauczyciela
w świetlicy. (Informacja na osobnej kartce , podawana dobrowolnie przez rodziców/ opiekunów
prawnych.
Informacja o stanie zdrowia dziecka (ewentualne dolegliwości ,choroby) prosimy składać w formie
pisemnej. Prosimy aby informacja zawierała dokładną procedurę postępowania z dzieckiem chorym.
Uczeń zapisany do świetlicy zobowiązany jest respektować regulamin w niej obowiązujący.
Prawidłowo wypełniona karta zapisu jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania świetlicyumożliwia zapewnienie uczniowi bezpieczeństwa .
Karty zawierające niepełne, nieaktualne lub nieprawdziwe dane nie będą rozpatrywane.

