……………………………
pieczęć szkoły

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w roku szkolnym 2015/2016
1. Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………...
2. Klasa …………………………………………………………………………………………
3. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
4. przyczyny uzasadniające ubieganie się o miejsce w świetlicy szkolnej (podkreślić wybraną)
a) ze względu na korzystanie przez dziecko z gminnego dowozu do szkoły,

b) dziecko musi dłużej przebywać w szkole ze względu na fakt pracy obojga
rodziców/opiekunów prawnych,
c) z innych szczególnych okoliczności – jakich?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
5. Informacje o rodzicach /opiekunach prawnych/:
…………………………………….
imię i nazwisko matki/opiekunki/

…………………………………………..

……………………………………

……………………………………………

tel. kontaktowy

……………………………………..
nazwa zakładu pracy

…………………………………….
adres i tel. zakładu pracy

……………………………………..
okres i wymiar zatrudnienia, godziny pracy

……………………………………..
data i pieczęć zakładu pracy
potwierdzające zatrudnienie

imię i nazwisko ojca /opiekuna/

tel. kontaktowy

……………………………………………
nazwa zakładu pracy

……………………………………………
adres i tel. zakładu pracy

……………………………………………
okres i wymiar zatrudnienia, godziny pracy

……………………………………………
data i pieczęć zakładu pracy
potwierdzające zatrudnienie

* Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą dołączają zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

6. Dodatkowe informacje i uwagi dotyczące dziecka (stała choroba, uczulenia,
zainteresowania, zastrzeżenia itp.)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

INFORMACJA O GODZINACH PRZEBYWANIA DZIECKA
W ŚWIETLICY

Lp.

Dzień tygodnia

Od godziny

Do godziny

1.

Poniedziałek

………………..

………………….

2.

Wtorek

………………..

…………………..

3.

Środa

…………………..

………………….

4.

Czwartek

………………….

……………………

5.

Piątek

……………………

……………………..

Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych/ o sposobie opuszczania świetlicy przez
dziecko:
Dziecko może samodzielnie opuszczać świetlicę: TAK / NIE ( w przypadku zgody na
samodzielny powrót dziecka do domu , rodzice/ opiekunowie prawni muszą podpisać
oddzielne oświadczenie /ZAŁĄCZNIK 2/),
Dziecko będzie odbierane ze świetlicy osobiście przeze mnie (nas) lub wyłącznie przez niżej
upoważnione osoby:

…………………..
imię i nazwisko

…………………..
imię i nazwisko

…………………..
imię i nazwisko

…………………..
imię i nazwisko

…………………….. ………………………….
stopień pokrewieństwa

nr dokumentu tożsamości

…………………….. ………………………….
stopień pokrewieństwa

nr dokumentu tożsamości

…………………….. ………………………….
stopień pokrewieństwa

nr dokumentu tożsamości

…………………….. ………………………….
stopień pokrewieństwa

nr dokumentu tożsamości

…………………….
numer telefonu

…………………….
numer telefonu

…………………….
numer telefonu

…………………….
numer telefonu

Dziecko będzie odbierane przez osobę niepełnoletnią, powyżej 13 roku życia: TAK / NIE
W przypadku odbioru dziecka ze świetlicy przez osobę niepełnoletnią, rodzice/prawni
opiekunowie zobowiązani są do wypełnienia oddzielnego oświadczenia /ZAŁĄCZNIK 3/.
Jednorazowe upoważnienia lub zezwolenia należy przekazywać w formie
pisemnej/ZAŁĄCZNIK 4, ZAŁĄCZNIK 5/.
Na telefoniczne prośby rodziców dzieci nie będą zwalniane do domu.
Dziecko w czasie pobytu na świetlicy może wychodzić samodzielnie do
biblioteki szkolnej i na zajęcia dodatkowe organizowane na terenie szkoły
TAK / NIE
Jeśli dziecko będzie uczestniczyło w dodatkowych zajęciach na terenie szkoły należy wypełnić
oddzielne oświadczenie /ZAŁĄCZNIK 7/
KOMPLET DOKUMENTÓW STANOWI KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY
SZKOLNEJ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Oświadczenie rodziców /opiekunów prawnych/:
1.

2.

3.

Oświadczam, że zapoznałem się z przepisami regulującymi funkcjonowanie świetlicy szkolnej, ze
szczególnym uwzględnieniem czasu, w którym dzieci znajdują się pod opieką nauczycieli
wychowawców tzn. od godz.700 do godz. 1700.
Zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia wychowawców świetlicy szkolnej o każdorazowym
odstępstwie od ustalonego sposobu odbierania dziecka ze świetlicy zawartego w karcie zapisu/np.
ewentualność powrotu do domu bez opiekuna lub możliwość odebrania dziecka przez inne niż wskazane
osoby/.
Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym
przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w podaniu,
w systemach informatycznych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do świetlicy przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Ciemnem. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami).

…………….
miejscowość, data

………………………………….
podpisy rodziców/prawnych opiekunów/

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE
...........................................
Miejscowość, data

Ja,………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego/

świadomy /świadoma odpowiedzialności za bezpieczeństwo mojego dziecka
……………………………………………………………………………… ucznia/uczennicy
Imię i nazwisko dziecka

klasy ……………………………….. wyrażam zgodę na jego samodzielne powroty ze
świetlicy szkolnej do domu w roku szkolnym ………………………………wg
następującego harmonogramu:
1. Poniedziałek – godzina ……………………..
2. Wtorek – godzina …………………………
3. Środa – godzina ………………………….
4. Czwartek – godzina ……………………
5. Piątek – godzina ………………………………..
Jednocześnie biorę na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego
samodzielnego powrotu.
……………………………………………
Czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE
.................................................
Miejscowość, data

Ja,………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego/

świadomy /świadoma odpowiedzialności za bezpieczeństwo mojego dziecka
…………………………………………………………………………… ucznia/uczennicy
Imię i nazwisko dziecka

klasy ……………………………….. wyrażam zgodę na jego powroty ze świetlicy szkolnej
do domu w roku szkolnym ……………………………… pod opieką starszego syna /córki ,
który/ra ma ukończone 13 lat
………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko

Jednocześnie biorę na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego
powrotu.

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

Załącznik nr 7

OŚWIADCZENIE

.....................................
miejscowość, data

Świadomy /świadoma odpowiedzialności za bezpieczeństwo mojego dziecka
……………………………………………………………………………… ucznia/uczennicy
imię i nazwisko dziecka

klasy ……………………………….. oświadczam, że będzie ono uczestniczyć w zajęciach
………………………………………………………………………………………………
nazwa i rodzaj zajęć

które odbywają się
………………………………………………………………………………………………..
podać dzień/dni tygodnia/godziny

Jednocześnie biorę na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze ze
świetlicy na zajęcia i z zajęć na świetlicę. Za bezpieczeństwo dziecka podczas w/w zajęć
odpowiedzialność ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia.

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

