KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Środzie Wlkp.
Proszę o przyjęcie mojego syna / mojej córki……………………………………………………………...
z klasy……………. do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2018/2019.
Wyrażam także zgodę na to, aby moje dziecko uczestniczyło w zajęciach, imprezach i wyjściach
organizowanych w godzinach pracy świetlicy.
Dane dziecka i rodziców:
Imię i nazwisko dziecka: ………………………...........................................................................................
Data i miejsce urodzenia: ................................................................................................................................
Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………...
Imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej: ................................................................................................
Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………...
Miejsce pracy: ……………………………………………………………………………………………….
telefon: ………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego: ..................................................................................................
Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………...
Miejsce pracy: ……………………………………………………………………………………………….
telefon: .............................................................................................................................................................
Dodatkowe informacje o dziecku (stała choroba, uczulenia, zastrzeżenia, itp.)
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Planowane godziny pobytu dziecka w świetlicy:
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Dziecko będzie korzystało ze stołówki szkolnej?
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Świetlica szkolna przy ul. Lipowej jest czynna w godzinach 700 – 1530. Po 1515 dzieci (mieszkające w
Środzie Wlkp.) korzystające ze świetlicy do godziny 1700 przejdą z nauczycielem do budynku przy ul.
Dąbrowskiego.
Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym i wyrażam
zgodę na ich wykorzystanie przez szkołę w procesie rekrutacyjnym, edukacyjnym i pedagogicznym
(Ustawa z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm. ).

Środa Wlkp., …………………………

……………………………………………………..
podpis rodzica/prawnego opiekuna

INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY
Oświadczam, że będę odbierać dziecko osobiście lub przez niżej wymienione osoby:
1 ….……………………………………………………………………………………………………
2 ……………………………………………………………………………………………………...
3 ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….
data, podpis rodzica/prawnego opiekuna

WAŻNE INFORMACJE
1. Świetlica jest czynna w godzinach 700 – 1530.
2. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. W razie
nieodebrania dziecka ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego rodzicami/
prawnymi opiekunami, dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom
(pogotowie opiekuńczo-wychowawcze, policja).
3. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest
zgłosić swoje przyjście do wychowawcy świetlicy.
4.Dziecko przebywające w świetlicy obowiązane jest do przestrzegania ,,Regulaminu świetlicy szkolnej”.
5. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą
rodzice/prawni opiekunowie.
6. Prosimy o nie przynoszenie do szkoły wartościowych przedmiotów (np. telefonów komórkowych.
urządzeń typu MP3,PSP itp. elektronicznych zabawek).
7. Rodzice/prawni opiekunowie proszeni są o aktualizację danych teleadresowych dziecka.
8. Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jego rodzice/prawni opiekunowie lub osoby przez nich
upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić
o tym wychowawcę świetlicy.
9. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie dziecka przez
osobę dotąd nie upoważnioną) rodzice/prawni opiekunowie informują wychowawców świetlicy
pisemnie. Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.

Środa Wlkp., …………………………..

……………………………………..
podpis rodzica/prawnego opiekuna

Wypełnioną Kartę należy przekazać wychowawcy świetlicy.

