KARTA ZGŁOSZENIA
dziecka do świetlicy szkolnej dla dzieci z oddziałów przedszkolnych
SP nr 5 w Kartuzach
Rok szkolny 2017/2018
UWAGA!
Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest dostarczenie do
wychowawcy świetlicy zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu obojga rodziców.
Świetlica szkolna czynna jest od godziny 7.00 do 8.00 oraz od godziny 13.00 do 17.00
Proszę o przyjęcie................................................................ PESEL............................................
(imię, nazwisko dziecka)

Data i miejsce urodzenia .............................................................................................................
dziecka z oddziału przedszkolnego nr….. do świetlicy szkolnej od
dnia......................................
1. DANE O SYTUACJI RODZINNEJ DZIECKA
Adres zamieszkania dziecka........................................................................................................
Imiona i nazwisko rodziców, opiekunów.....................................................................................
Telefon domowy...................................................telefon komórkowy.........................................
Miejsce pracy matki, opiekunki....................................................................tel............................
Miejsce pracy ojca, opiekuna........................................................................tel............................
2. INFORMACJE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO ŚWIETLICY
Uwaga! (wychowawca nie zwalnia dziecka na telefoniczną prośbę rodziców, opiekunów)
PLAN POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY
(Proszę wypełnić zgodnie z planem lekcji dziecka i zajęciami dodatkowymi)

Poniedziałek - od ..................../……………….godz. wychodzi samodzielnie.

TAK / NIE

Wtorek

- od..................../……………….godz. wychodzi samodzielnie.

TAK / NIE

Środa

- od .................../……………….godz. wychodzi samodzielnie.

TAK / NIE

Czwartek

- od ................../………………. godz. wychodzi samodzielnie.

TAK / NIE

Piątek

- od ................../……………….godz. wychodzi samodzielnie.

TAK / NIE

……………………
Data

.............................................................................
Podpis rodzica, opiekuna

3. ANKIETA NA TEMAT DZIECKA
Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Zebrane informacje pomogą
nam lepiej zorganizować pobyt Państwa dziecka w świetlicy.
1. Czy dziecko będzie korzystało z obiadów w szkolnej stołówce?

TAK / NIE

2. Podczas konkursów świetlicowych dzieci często otrzymują drobne nagrody w postaci
słodyczy. Czy dziecko może otrzymywać słodycze?
TAK / NIE
3. Jeżeli dziecko będzie odbierane przez inne osoby niż rodzice, należy wypełnić poniższe
upoważnienie.
.............................................
(Kartuzy, data)

Oświadczenie
Ja.....................................................................................(imię i nazwisko rodzica) upoważniam
do odbierania ze świetlicy szkolnej mojego dziecka...................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
następujące osoby.........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(podpis rodzica)
W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu
informacje w formie pisemnej należy przekazać bezpośrednio do wychowawcy świetlicy
Jednorazowe upoważnienia czy zezwolenia należy przekazywać w formie pisemnej (na
kartce lub w dzienniczku dziecka).
Zobowiązuję się do punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy, współpracy
z wychowawcami świetlicy w sprawach dotyczących pobytu i funkcjonowania mojego
dziecka, zapoznania z regulaminem świetlicy szkolnej. Jednocześnie wyrażam zgodę na
to, aby moje dziecko uczestniczyło w zajęciach, imprezach i wyjściach organizowanych
w godzinach pracy świetlicy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka i jego rodziców/ prawnych
opiekunów zawartych w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Z.2002r.nr 101, poz.926 ze
zm.)
Osobom nieupoważnionym oraz opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą
przekazywane.
……………………………………….
/data, podpis rodzica, opiekuna
Do realizacji zajęć wychowawczo – opiekuńczych dziecko będzie potrzebowało:
papier ksero, klej, kredki, plastelinę, blok z kolorowymi kartkami, ołówek.

