PRZED WYPEŁNIENIEM KARTY PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM ŚWIETLICY!!
Świetlica szkolna PLANETA DZIECI
Szkoła Podstawowa nr 11 w Jeleniej Górze

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
rok szkolny 2018/2019
UWAGA! Opieką w świetlicy objęte są dzieci rodziców pracujących.

I DANE OSOBOWE DZIECKA:
Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………..……………………………………………...........…………………………… Klasa: ………..……………
Imiona i nazwiska rodziców: ………………………………………………………..………………………………….……………………………………………………....................
Rodzina: PEŁNA

- NIEPEŁNA – ZREKONSTRUOWANA (Proszę podkreślić właściwe. W przypadku postanowień sądowych,

ograniczających prawa rodzicielskie, należy dostarczyć te postanowienia do wglądu.)

Adres zamieszkania dziecka: ……………………………………………………………….……………………………………………………………………….………………………………
TELEFONY KONTAKTOWE:


Tel. aktywny do matki:
…………………………………………………………………………………………………….……………………

UWAGA!
TELEFON AKTYWNY
Zawsze włączony,
z właścicielem telefonu można skontaktować
się w każdej chwili.



Tel. aktywny do ojca: ……………………………………….…………………….…..……….…….



Inne tel. do osób upoważnionych: ……………………….…………………………………………………………………………….……………………………………..

II CZAS PRZEBYWANIA DZIECKA W ŚWIETLICY (Proszę podkreślić właściwe)
- codziennie przed lekcjami /codziennie po lekcjach*
- tylko w oczekiwaniu na zajęcia dodatkowe
- sporadycznie, w razie potrzeby**
* proszę podkreślić właściwe np. codziennie przed lekcjami lub codziennie po lekcjach lub codziennie przed lekcjami /codziennie po lekcjach
** np. 1x w tygodniu, 3-4 x w miesiącu

III ODBIÓR DZIECKA ZE ŚWIETLICY (Osoby upoważnione są zobowiązane do okazania dowodu osobistego przy odbiorze dziecka)
Upoważniam do odebrania mojego dziecka (należy podać imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa, ewentualnie numer
telefonu):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..…..........................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..…................................................................................................................

Upoważniam do odebrania mojego dziecka osoby niepełnoletnie (wymagane dodatkowe oświadczenie – Załącznik 1)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................

IV

INFORMACJA O ZATRUDNIENIU RODZICÓW. Dane dotyczące miejsca pracy, telefonu, czasu pracy rodziców zbierane są

w celu uzyskania szybkiego kontaktu z rodzicami w sytuacjach tego wymagających np. choroba dziecka.

Matka

Ojciec

imię, nazwisko
godziny pracy
nr telefonu zakładu pracy

miejsce zatrudnienia
(pieczątka zakładu pracy)

V WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU (choroby, szczególne wymagania opiekuńcze)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że informacje podane w Karcie zgłoszenia są zgodne ze stanem faktycznym. Zobowiązuję się do
aktualizacji danych, zapoznania z regulaminem świetlicy i jego przestrzegania.

….............………………………………………………………………………………………….
Data i czytelny podpis rodziców

Załącznik 1
OŚWIADCZENIE RODZICA
Oświadczam, że moje dziecko ................................................................................................. kl.............
(imię i nazwisko dziecka)

będzie odbierane ze świetlicy szkolnej przez osobę niepełnoletnią:
…................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby odbierającej, klasa, stopień pokrewieństwa)

W związku z tym biorę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka.
…...........................................................................................
data, czytelny podpis rodzica

Załącznik 2

Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………..………………………. Klasa ……………

dzień tygodnia

przed lekcjami

po lekcjach

w godz. od ... do …

w godz. od ... do …

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

Jelenia Góra, dnia………………………

…………………………………………………………………………….
czytelny podpis rodzica

