ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W PIESZYCACH
ul. Kopernika 124

KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA
w roku szkolnym 2019/2020
…..............................................................
Miejscowość i data

1. Informacje o dziecku
Imię i nazwisko dziecka:............................................................................................................
Szkoła:........................................................................................................................................
Data urodzenia:...........................................................................................................................
Adres zamieszkania dziecka:......................................................................................................

2. Informacje o rodzinie
Imię i nazwisko matki dziecka...................................................................................................
Numer telefonu:..........................................................................................................................
Imię i nazwisko ojca dziecka......................................................................................................
Numer telefonu...........................................................................................................................
Imię i nazwisko innego opiekuna dziecka..................................................................................

3. Uczestnictwo dziecka w zajęciach świetlicowych:
Czas przebywania
dziecka w świetlicy

Poniedziałek
(od-do)

Wtorek
(od-do)

Środa
(od-do)

Czwartek
(od-do)

Piątek
(od-do)

Rano/przed zajęciami
lekcyjnymi
Po południu/po
zajęciach lekcyjnych

4. Oświadczenie rodziców o sposobie opuszczania świetlicy przez dziecko:
a) Dziecko może samodzielnie opuszczać świetlicę o godz. …........................
•

Biorę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót mojego dziecka do domu
….................................. (podpis rodzica)

b) Dziecko będzie odbierane przez:
1...............................................................................................................
imię i nazwisko, numer telefonu osób uprawnionych do odbioru dziecka

2….............................................................................................................................
imię i nazwisko, numer telefonu osób uprawnionych do odbioru dziecka

3.................................................................................................................................
imię i nazwisko, numer telefonu osób uprawnionych do odbioru dziecka

4..................................................................................................................................
imię i nazwisko, numer telefonu osób uprawnionych do odbioru dziecka

5. Uwagi dotyczące dziecka, mające wpływ na zapewnienie właściwej opieki/
stan zdrowia(Czy dziecko jest uczulone?, Czy ma zalecenia żywieniowe?, Czy dziecko choruję?, Czy
występują u dziecka trudności wychowawcze?

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

6. Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego:
1.

Oświadczam,

że

wyrażam

zgodę

i

chęć

uczestnictwa

mojej/go

….….….….….….….…..….….….…….….…….….….….….….…….w

córki/syna

zajęciach

organizowanych w świetlicy środowiskowej „Tęcza” w Pieszycach.
2. Oświadczam, że przejmuję pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka
w drodze do Świetlicy i z powrotem

po skończonych zajęciach oraz w trakcie

wcześniejszego opuszczenia zajęć w świetlicy.
3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na dożywianie dziecka w świetlicy.
4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na fotografowanie mojego dziecka i zamieszczanie zdjęć
na stronie internetowej lub w celach promocji świetlicy.
5. Oświadczam, iż zapoznałam/em się z informacją, że świetlica jest czynna
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 16:30.
6. Zostałam/em poinformowana/y, że pracownicy świetlicy odpowiadają za bezpieczeństwo
dzieci uczęszczających do niej tylko podczas zajęć przez nich organizowanych.
W przypadku samowolnego oddalenia się dziecka od grupy, pracownicy świetlicy nie
ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka.

……………………………………

(data i podpis rodzica, opiekuna)

