
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWPrUCY SZKOLNEJ
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KONOPISKACH

NA RoK SZKOLNY 20201202I

KARTĘ WYPEŁNIAJĄ RODZICE LUB PRAWNI OPIEKLINOWIE DZIECKA
Imię i nazwisko dziecka

klasa. .. lvychowawca

Data i miejsce urodzenia

Adres zamie szkania dziecka

a) miejsce pracy matki

godziny pracy matki.........

telefon.............,.....:.....

b) miejsce pracy ojca......,....

godziny pracy ojca....,......

telefon.....,,

Czas pobytu dziecka w świetlicy:

Czy dziecko ma alergię? Jeśli tak, to na co

CzY dziecko choruje na choroby przewlekłe Jeśli tak, to proszę wymienić na jakie:

Dziecko będzie opuszczac świetlicę pod opieką (proszę o wypisanie wszystkich osób
uPowaznionych do odbierania dzieckaze świetlicy wrazzewskazaniem stopniapokrewieństwa
czy r o dzaju znaj omo ści)

Dzień tygodnia P rzęd zaj ęciami l ekcyj nymi Po zakończeniu zajęć lekcyjnych
poniedziałek

Wtorek

Sroda

Czwartek

Piątek



Imię i nazwisko osoby upoważnionej
proszę wpisać równiez dana
r o dziców l opiekunów prawnych/

Rodzaj pokrewieństwa, znaj omości,
nr telefonu i dowodu osobistego

1

2.

a
J.

4.

Wrńam zgodę na korzystanie z danych osobowych zawartych w powyższej karcie zapisy

dzięcka do świetlicy w celach związanych z pobytem dziecka w świetlicy szkolnej.

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie inforrnacje są zgodne ze stanem

faktycznym.

data czytelny podpis rodzicódopiekunów prawnych

PRZYJMUJĘ Do WIADoMoŚCl, Żn:

1, O zwolnieniach dziecka z zajęć świetlicowych wy,chowawcy świetlicy będą powiadamiani

pisemnie vłyłącznie ptzez rodzicowlprawnych opiekunów lub poprzez e-dziennik"

2. Odpowiedzialność nauczyciela - wychowawcy świetlicy za dziecko rozpoczyna się

z chwilą przyby cia ucznia do świetlicy.

3.Dzięci są odbierane ze świetlicy szkolnej osobiście przezrodzicowlprawnych opiekunów lub

przez osoby upowaznione i zgłoszone pisemnie wychowawcom świetlic, innym osobom

dziecko nie zostanie wydane.

4. Samodzielnie wyjść ze świetlicy może vnryłącznie dziecko posiadające pisemną zgodę

rodzicówlprawnych opiekunów na samodzielny powrót do domu. Zgoda rodzica/ptawnego

opiekuna wyrażonatelefonicznie nie będzie brana pod uwagę przez nauczyciela- wychowawcę

świetlicy.

5. Dzieci będą wypuszczane ze świetlicy na zajęcia dodatkowe pozalekcyjne na podstawie

pisemnej informacji od rodziców.

6, Rodzice dziecka (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przestrzegania godzin otwarcia

świetlicy szkolnej.

Wyrażarnzgodę na udzielenie pierwszej pomocy mojemu dziecku przęzWznaczoną osobę w

szkole lub lv razie pottzeby wezwanie pogotowia ratunkow-ego.

data czyĄ.elny podpis rodziców l opiekunów prawnych


