KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY W TĘCZOWYM PRZEDSZKOLU
W ZOFIÓWCE NA ROK SZKOLNY 2018/2019
KARTĘ WYPEŁNIAJĄ RODZICE LUB OPIEKUNOWIE PRAWNI DZIECKA:
Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………………………………….
klasa …................. wychowawca …………………………………………………………………………………...
Data i miejsce urodzenia.............................................................................................................................................
Adres zamieszkania dziecka.......................................................................................................................................
Imię i nazwisko matki................................................................ tel............................................................................
ojca.....................................................................tel.....................................................................................................
Dziecko będzie korzystało z opieki wychowawczej w świetlicy:
przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych od godziny …………………………
po zakończeniu zajęć lekcyjnych do godziny…………………………
Czas pobytu dziecka w świetlicy:
Dzień tygodnia
Rano - do godz. 8 (tak/nie)

Po południu – do 14.25,do 15.20,
do 17.00 (proszę wybrać)

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Dziecko będzie opuszczać świetlicę pod opieką ( proszę o wypisanie wszystkich osób upoważnionych do
odbierania dziecka ze świetlicy wraz ze wskazaniem stopnia pokrewieństwa czy rodzaju znajomości)
Imię i nazwisko osoby upoważnionej

Rodzaj pokrewieństwa lub znajomości

1
2
3
4

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem
faktycznym.
…........................ …............................................................
data podpis rodzica/opiekuna prawnego

PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE:
1. O zwolnieniach dziecka z zajęć świetlicowych wychowawcy świetlicy będą powiadamiani pisemnie
wyłącznie przez rodziców/prawnych opiekunów.
2. Odpowiedzialność nauczyciela — wychowawcy świetlicy za dziecko rozpoczyna się z chwilą przybycia
ucznia do świetlicy.
3. Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej osobiście przez rodziców/ opiekunów prawnych lub przez
osoby upoważnione i zgłoszone pisemnie wychowawcom świetlicy, innym osobom dziecko nie zostanie
wydane.
4. Rodzice dziecka (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przestrzegania godzin otwarcia świetlicy
szkolnej 7.15 – 15.20 ( do 17.00 w przypadku rodziców pracujących)
Karty zgloszenia dzieci do świetlicy należy składać do dnia 15 września danego roku szkolnego.
Oświadczam, że :
1. Przyjmuję do wiadomości, że szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka pozostającego na jej terenie w
miejscach nie objętych opieką nauczyciela oraz poza godzinami pracy nauczycieli i wychowawców.
2. Zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Świetlicy. Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu
świetlicy i punktualnego odbierania mojego dziecka.

…................................................. …....................................................................
( data ) ( czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego )

