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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
na rok szkolny 2018/2019
1. DANE OSOBOWE DZIECKA
Nazwisko i imię dziecka

Klasa

Adres zamieszkania

2. DANE OSOBOWE RODZICÓW
Nazwisko i imię rodziców/prawnych opiekunów
Matka/prawny opiekun

Ojciec/prawny opiekun

3. TELEFONY KONTAKTOWE RODZICÓW /PRAWNYCH OPIEKUNÓW.
W przypadku zmiany nr telefonu prosimy o natychmiastowe uaktualnianie poniższych numerów
telefonów.

Telefony kontaktowe rodziców/prawnych opiekunów
Matka/prawny opiekun

Ojciec/prawny opiekun

4. INNE UWAGI O DZIECKU (NP. CHOROBA, OKULARY, LEKI , ITP.)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….............................................
5. PRZEWIDYWANY CZAS POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY (dni tygodnia, godziny)
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….........................
.........................................................................................................................................................
6. DZIECKO PRZEBYWAJĄCE W ŚWIETLICY BĘDZIE OCZEKIWAŁO:
a) tylko na autobus
b) na rodziców lub opiekunów
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7. DZIECKO BĘDZIE ODBIERANE ZE ŚWIETLICY PRZEZ ………………………………
……………………………………………………………………………………………………
8. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO ODBIERANIA DZIECKA ZE ŚWIETLICY DO GODZINY
………..……..……
9. DZIECKO MOŻE SAMO OPUSZCZAĆ ŚWIETLICĘ O GODZINIE ……………………
W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka informacje w formie
pisemnej należy przekazać nauczycielowi świetlicy.

10. INFORMACJE DLA RODZICÓW
 Świetlica szkolna pracuje wg harmonogramu ustalonego na dany rok szkolny.
 Rodzice i opiekunowie są zobowiązani do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.
Po 16.30 biorą pełną odpowiedzialność za brak opieki nad dzieckiem.
 Na świetlicę mogą uczęszczać dzieci obojga pracujących rodziców.
 Dziecko przed i po zajęciach szkolnych zgłasza się do świetlicy.
 Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy przynoszone z domu.
 Wychowawcy świetlicy mają wpływ na semestralną i roczną ocenę zachowania
dziecka.
 Dzieci mają możliwość odrabiania lekcji w świetlicy.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie
Danych Osobowych tzw. RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) do celów związanych z rekrutacją do świetlicy
szkolnej. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie,
al. Ks. Druckiego – Lubeckiego 3, 96-515 Teresin w imieniu, które działa Dyrektor.

`

Teresin,dnia.............................

(czytelne podpisy
rodziców/opiekunów)

Informacja dla Rodziców
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Dziecko, które będzie uczęszczało do świetlicy w
roku szkolnym tj. 2017/2018 musi mieć złożoną przez
rodziców lub prawnych opiekunów kartę do świetlicy
szkolnej, w terminie do 15.09.2017r. Karta znajduje
się na stronie internetowej szkoły.
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