Wierzchowiny, dn.……………………..

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w PSP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach
w roku szkolnym 2019/2020
Imię i nazwisko dziecka ......................................................................................................................................................
Data urodzenia dziecka......................................................... Klasa .....................
Adres zamieszkania dziecka ..............................................................................................................................................
Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych)
1. matki ..............................................................................................................................................................
2. ojca ..................................................................................................................................................................
Numery telefonów –
1. matki ..............................................................................................................................................
2. ojca ...................................................................................................................................................
Ważne informacje o zdrowiu dziecku (stałe choroby, dolegliwości):
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

Oświadczam, iż przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem
faktycznym.
..........................................................................................................
(data, podpis rodzica, opiekuna)

Udział dziecka w zajęciach świetlicowych (proszę zaznaczyć dni oraz wpisać ewentualne godziny
pobytu dziecka w świetlicy).
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

12.25 – 16.00
11.30 – 13.50
13.00 – 16.00
12.25 – 14.25
11.30 – 13.30
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INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY*
*) we właściwym prostokącie wstaw znak X

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu,
wyjście ze świetlicy szkolnej (dni o godzinie)
...........................................................................................................................................................................................

Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka
do domu.
Oświadczam, że będę odbierać dziecko osobiście lub wyłącznie przez niżej wymienione osoby:
1. .......................................................................................... 3. ...........................................................................................
(imię, nazwisko, nr dowodu osobistego)

(imię, nazwisko, nr dowodu osobistego)

2. .......................................................................................... 4. ............................................................................................
(imię, nazwisko, nr dowodu osobistego)

(imię, nazwisko, nr dowodu osobistego)

Mam świadomość, iż świetlica szkolna odpowiada za bezpieczeństwo dziecka w godzinach swojej
pracy.
Wierzchowiny, dnia ..............................................

...............................................................................................
(podpis rodzica, opiekuna)

Dodatkowe informacje
1. Warunkiem koniecznym do przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest przedłożenie
przez rodziców1 (opiekunów prawnych) dokładnie wypełnionej karty zgłoszeniowej do świetlicy.
Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem świetlicy szkolnej i zasadami
jej działalności. (Regulamin dostępny jest w sekretariacie, na stronie internetowej szkoły
oraz w świetlicy- sala nr 2.)

2. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach:
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

12.25 – 16.00
11.30 – 13.50
13.00 – 16.00
12.25 – 14.25
11.30 – 13.30

3. Rodzice/opiekunowie zobligowani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej.
4. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić się u wychowawcy po wejściu do świetlicy.
5. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad ujętych
w regulaminie świetlicy oraz zasadach zawartych w Kodeksie Świetliczaka.
6. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty osobiste.
7. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.
8. Uczniowie którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców mogą samodzielnie wychodzić
ze świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić opiekunowi.
Uwagi i prośby:
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

Wierzchowiny, dnia ..............................................

.......................................................................................
(podpis rodzica, opiekuna)

1

W przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko rodzica (opiekuna).
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Informacja o zatrudnieniu
Zaświadczam, że Pani………………………………………………………….
zamieszkała…………………………………………………………………….
jest zatrudniona…………………………………………………………………
godziny pracy………………………………………………………………….

……………………………………….
pieczęć zakładu pracy

Informacja o zatrudnieniu
Zaświadczam, że Pan………………………………………………………….
zamieszkały…………………………………………………………………….
jest zatrudniony…………………………………………………………………
godziny pracy…………………………………………………………………..

……………………………………….
pieczęć zakładu pracy
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