
                                            KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

Pieczątka szkoły/ świetlicy                         DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1. Dane osobowe dziecka

Imiona
i nazwisko

Klasa

Data i miejsce
urodzenia

Miejsce
zamieszkania

2. Dane osobowe rodziców (opiekunów prawnych)

Imiona i nazwiska rodziców
(opiekunów prawnych) Numer telefonu kontaktowego

Miejsce zamieszkania rodziców
(opiekunów prawnych)



3. Informacje mające wpływ na przyjęcie dziecka do świetlicy (należy
zaznaczyć właściwy kwadrat)

Zatrudnienie rodziców (prawnych opiekunów)

          MAMA                                                                  TATA

                   -   TAK                                                                -   TAK

                   -   NIE                                                                 -   NIE

Dziecko dojeżdża do szkoły

                     -  TAK

                     -   NIE

Inny powód przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej, ważny dla
rodziców (opiekunów prawnych)…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..

4. Informacje o zdrowiu dziecka (choroby, alergie, stale
zażywane leki itp.)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

5. Informacje o szczególnych zainteresowaniach lub
uzdolnieniach
dziecka………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….

6. Informacje o czasie pobytu dziecka w świetlicy

PRZED LEKCJAMI PO LEKCJACH

od do od do
PONIEDZIAŁEK
WTOREK

ŚRODA



CZWARTEK

PIĄTEK

7. Informacje o odebraniu dziecka ze świetlicy

Imię i nazwisko Stopień
pokrewieństwa

Numer
Dowodu osobistego

Numer
telefonu

W przypadku zgody na samodzielny powrót dziecka do domu, rodzice (opiekunowie
prawni) zobowiązani są wypełnić oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że dziecko……………………………………………………………………….
Może na moją odpowiedzialność samodzielnie wychodzić ze świetlicy
szkolnej:

Dzień tygodnia Godzina
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

Zmiany dotyczące samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy i osób
upoważnionych do odbioru należy zgłaszać na piśmie wychowawcom
świetlicy.



8. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku (należy zaznaczyć
właściwy kwadrat)

               Wyrażam zgodę na bezterminowe, bezpłatne
rozpowszechnianie wizerunku……………………………………………………………
utrwalonego na zdjęciach wykonanych w czasie zajęć i imprez
organizowanych w świetlicy, na stronie internetowej szkoły znajdującej
się pod adresem w związku z działalnością świetlicy.

Nie Wyrażam zgodę na bezterminowe, bezpłatne
rozpowszechnianie wizerunku……………………………………………………………
utrwalonego na zdjęciach wykonanych w czasie zajęć i imprez
organizowanych w świetlicy.
9.Informacje o ochronie danych osobowych

· Oświadczam , że zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r.Nr101,poz926 z późn. zm.)
wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych na potrzeby
związane z działalnością świetlicy.

· Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem świetlicy
i zobowiązuję się go przestrzegać.

……………………………,dnia………………………..

…………………………………………                                          ……………………………………….

Podpis matki(opiekunki prawnej)                                                Podpis ojca (opiekuna prawnego)


