KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
NA ROK SZKOLNY 2021/2022
I.
Dane osobowe dziecka
Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………….………… klasa ….................
wychowawca ……………………………………………………………...………………………………………………………..………..
Data urodzenia .................................................................................................................................
Adres zamieszkania dziecka................................................................................................................
II.
Dane kontaktowe rodziców
Imię i nazwisko matki.........................................................................................................................
tel.......................................................... miejsce pracy.......................................................................
Imię i nazwisko ojca...........................................................................................................................
tel........................................................... miejsce pracy.....................................................................
III.

Upoważnienie do samodzielnego opuszczenia świetlicy szkolnej i powrocie do domu po
zakończonych zajęciach (proszę zaznaczyć właściwy wariant)

□ Wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność prawną za opuszczenie świetlicy szkolnej przez
moje dziecko oraz za jego samodzielny powrót do domu po zakończonych zajęciach.
□ Nie wyrażam zgody, aby moje dziecko samodzielnie opuszczało świetlicę szkolną i wracało do
domu.
(podpis rodzica)……………………………………………..

IV.

Upoważnienie osób do odbioru dziecka.

(proszę wpisać imię i nazwisko upoważnionej osoby, podać stopień pokrewieństwa, nr dowodu)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………
Uwaga! Dziecko nie zostanie wydane osobie nieuwzględnionej w powyższym upoważnieniu.
V.

Dojazd autobusem szkolnym (proszę zaznaczyć wariant i określić kierunek autobusu)

□ Dziecko korzysta z autobusu szkolnego. Kierunek: RAJEC / LASOWICE
□ Dziecko nie korzysta z autobusu szkolnego.
VI.

Zainteresowania dziecka (proszę wpisać, jakie zainteresowania ma dziecko lub propozycje,
w jakiego rodzaju zajęciach chciałoby chętnie uczestniczyć, np. zajęcia plastyczne, muzyczne,
ruchowo-sportowe, taneczne, literackie, informatyczne itp.)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..l…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….

VII.

Ważne informacje o zdrowiu dziecka (proszę wpisać choroby przewlekłe, przeciwwskazania,
uczulenia itp.)

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
VIII.

Dziecko przyjęte do świetlicy ma obowiązek przestrzegać Regulaminu Świetlicy Szkolnej.

IX.

Rodzic / osoba upoważniona, odbierająca dziecko osobiście ze świetlicy szkolnej,
zobowiązana jest do zgłoszenia tego faktu wychowawcy świetlicy.

X.

Wszelkie upoważnienia i zmiany dotyczące powrotu dziecka do domu (inny kierunek
kursu/ późniejsza godzina odjazdu autobusem/ wyjście na zajęcia dodatkowe po
lekcjach/ oczekiwanie na rodzica/ inne powody) należy każdorazowo przekazywać
nauczycielowi świetlicy w formie pisemnej, w dzienniczku dziecka.

XI.

Zobowiązuję się do informowania o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszej
Karcie Zgłoszenia i ich uaktualniania.

XII.

Planowany czas pobytu dziecka na świetlicy (proszę wpisać przedział czasowy, np. 7.00 –
15.00)

…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………….…….…………………………..
(podpis rodzica)

