KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
ZSP SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STEFANA BATOREGO W LESZNIE
NA ROK SZKOLNY 2014/15
Dzieci będą przyjmowane na świetlicę szkolną zgodnie z Regulaminem Świetlicy.
Kartę wypełniają rodzice/ opiekunowie prawni dziecka.

Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 7.00-17.00

Imię i nazwisko dziecka………………………………..….....................................Klasa ……..…..…...…...
Data i miejsce urodzenia……………………………………………………………………….……….….….
Adres zamieszkania………………………………………………………………………………..…..…........
Imię i nazwisko matki…………………………………………………….. Telefon…………………….……
Imię i nazwisko ojca...…………………………………………………….. Telefon…………………….……
Zakład pracy matki/prawnego opiekuna

Zakład pracy ojca/prawnego opiekuna

Pełna nazwa, adres i telefon zakładu pracy - PIECZĄTKA Pełna nazwa, adres i telefon zakładu pracy - PIECZĄTKA

Aby ułatwiać nam szybki kontakt z Państwem prosimy o uaktualnianie numerów telefonów.
Oświadczam, że przedłożone przeze mnie informacje w niniejszej karcie zgodne są ze stanem faktycznym.
Zobowiązuję się do ścisłej współpracy z wychowawcami świetlicy.

…………………………….

………………………..

data

podpis rodzica/opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIE
Dziecko będzie przebywać w świetlicy w dniach i w godzinach:
poniedziałek : od godz:……..…. do godz:……..…; wtorek od godz:……..…. do godz:……..…; środa
od godz:…..……. do godz:………; czwartek od godz:…..……. do godz:……..…; piątek od godz:………. do
godz:…..……;
Dziecko będzie odbierane ze świetlicy wyłącznie przez niżej wymienione osoby ( imię i nazwisko – stopień
pokrewieństwa):
1………………………………………………………..2………………………………………………………
3………………………………………………………..4………………………………………………………
5………………………………………………………..6……………………………………………………...
Jednorazowe upoważnienia należy przekazywać wychowawcom świetlicy w dzienniczku dziecka.
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Jednocześnie przyjmujemy do wiadomości, że szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka
pozostającego na jej terenie w miejscach nie objętych opieką wychowawców świetlicy oraz poza godzinami
ich pracy.
…………………………………..

…………………………………….

data i czytelny podpis ojca (opiekuna prawnego)

data i czytelny podpis matki (prawnego opiekuna)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zawartych
w niniejszej karcie w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej
i opiekuńczej
Szkoły
Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia
28.08.1997r. / Dz. U. z 1997 Nr 133, Poz. 883
…………………………………..

…………………………………….

data i czytelny podpis ojca (opiekuna prawnego)

data i czytelny podpis matki (prawnego opiekuna)

W przypadku samodzielnego powrotu dziecka ze świetlicy, proszę wypełnić poniższe oświadczenie.
OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę, aby moje dziecko samodzielnie wychodziło ze świetlicy szkolnej do domu w
dniach:
poniedziałek

– godzina wyjścia……………..

wtorek

- godzina wyjścia……………...

środa

- godzina wyjścia……………….

czwartek

- godzina wyjścia……………….

piątek

- godzina wyjścia……………….

Ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka ze świetlicy do domu.

…………………………………..
czytelny podpis ojca (opiekuna prawnego)

…………………………………….
czytelny podpis matki (prawnego opiekuna)

Leszno, dnia……………….
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