KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu – Zdroju
ROK SZKOLNY 2017/2018
I. Dane osobowe dziecka:
Imiona i nazwisko ………………………………………………Klasa……..……….
Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………
Adres zamieszkania …….. …………………………………………………………………
……….-…………. …………………………………………
Imiona, nazwiska, adres rodziców (prawnych opiekunów)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………........…………………………………………
II. Telefony kontaktowe
Telefon domowy …………………………………..
Telefon komórkowy matki (opiekuna prawnego) ……………………praca ………………
Telefon komórkowy ojca (opiekuna prawnego) ……………………...praca ………………
III. Uzasadnienie przyjęcia do świetlicy:
 rodzice/opiekunowie prawni pracują lub studiują w trybie dziennym,
 inne ważne powody. Jakie?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
IV. Dni i godziny pobytu dziecka w świetlicy*:
(poszczególne dni i godziny pobytu dziecka na świetlicy prosimy uzupełnić po zapoznaniu
się z planem lekcji w nowym roku szkolnym)
 dziecko będzie uczęszczać regularnie w następujące dni (każdego tygodnia tak
samo):
 dziecko będzie uczęszczać nieregularnie w następujące dni (praca zmianowa
rodziców):
poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

V. Odbiór dziecka ze świetlicy szkolnej*:
 osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy:
imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

 dziecko do domu może wracać samo.

nr dowodu
tożsamości

VI. Dane o zdrowiu dziecka (okulary, aparaty, choroba, przyjmowane leki, inne mające
wpływ na proces opiekuńczy w szkole):
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
VII. Zgoda rodziców na samodzielne poruszanie się dziecka po terenie szkoły.
Wyrażam zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy:
do toalety,
do biblioteki szkolnej,
na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (kółka zainteresowań),
na przerwę międzylekcyjną.
Przyjmuję do wiadomości, że w chwili wyjścia dziecka ze świetlicy szkolnej, wychowawca
nie ponosi odpowiedzialności za jego zachowanie.
VIII. Inne, ważne informacje, które mogą wpłynąć na zapewnienie jak najlepszej opieki
dziecku na świetlicy szkolnej:
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
VIII. Oświadczenia:
1. Świadomy/-a/ odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych (zgodnie
z art.233 kodeksu karnego), oświadczam, że podane przeze mnie dane i informacje są
zgodne ze stanem faktycznym.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z
procesem opiekuńczo-wychowawczym w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 6.
3. Zobowiązuję się do:
 zapoznania i przestrzegania regulaminu świetlicy SP6 w Jastrzębiu - Zdroju,
 współpracy z wychowawcami świetlicy w sprawach dotyczących pobytu
i funkcjonowania mojego dziecka,
 punktualnego odbierania dziecka.
Jastrzębie - Zdrój, dnia ……………………

………………………………...
(Czytelny podpis matki/opiekuna)

…………………………………………………
(Czytelny podpis ojca/opiekuna)

Bardzo dziękujemy za wypełnienie kart. Informacje zostaną wykorzystane do
zapewnienia Państwa dziecku jak najlepszych warunków pobytu w naszej placówce.
*Właściwą informację prosimy zakreślić znakiem X.

