KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ W BARCZEWIE
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

1. .................................................................................................................

kl. ...............,

imię i nazwisko dziecka (drukowanymi literami)

będzie uczęszczał(a) do świetlicy w godzinach..............................................................................
od dnia....................................., będzie korzystał z obiadów szkolnych – TAK / NIE.
2. Data urodzenia dziecka ..........................................Pesel:...............................................................
3. Adres zamieszkania dziecka............................................................................................................
4. Dane rodziców (opiekunów prawnych):
Ojciec (opiekun prawny)

Matka (opiekun prawny)

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

...........................................................

imię i nazwisko

imię i nazwisko

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

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

numer telefonu kontaktowego

numer telefonu kontaktowego

..........................................................

............................................................

nazwa zakładu i miejsce pracy

nazwa zakładu i miejsce pracy

..........................................................

.............................................................

godziny pracy

5.

godziny pracy

Jeśli jeden z rodziców ma ograniczone prawa rodzicielskie prosimy o zaznaczenie i
udokumentowanie tego faktu…..……………………………………………………………………………..

Podstawą do zapisu ucznia do świetlicy szkolnej jest udokumentowane zatrudnienie obydwojga
rodziców. Zobowiązuję się do dostarczenia do dnia 15 września zaświadczenia od pracodawców
potwierdzającego zatrudnienie rodziców.
………………………...
podpis rodzica

Dziecko będzie dojeżdżało do domu

6.
autobusem szkolnym do miejscowości……...................
…………………………………………o

godzinie……………………………………………………………………….
(dokładna godzina kursu)

7. Dodatkowe informacje o dziecku ( choroby, przyjmowane leki i inne informacje mające wpływ na
proces opiekuńczy):
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

8. Zainteresowania i uzdolnienia dziecka:........................................................................................
..........................................................................................................................................................
9. Osoby upoważnione do odbioru dziecka:
………............................................... …................................. ……………………………………
imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

nr dowodu osobistego

tel. kontaktowy

………............................................... …................................. ……………………………………
imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

nr dowodu osobistego

tel. kontaktowy

………............................................... …................................. ……………………………………
imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

nr dowodu osobistego

tel. kontaktowy

……….............................................. …................................. …………………………………….
imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

nr dowodu osobistego

tel. kontaktowy

………............................................... …................................. …………………………………………
imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

nr dowodu osobistego

tel. kontaktowy

……….............................................. …................................. ………………………………………….
imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

nr dowodu osobistego

tel. kontaktowy

Informacje organizacyjne


W przypadku jakichkolwiek zmian w
sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu, informacje w formie pisemnej należy
przekazać nauczycielowi świetlicy.

 Polecenia wydane ustnie dziecku, nie będą respektowane!
 Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym nauczyciela świetlicy.
 Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców na samodzielne opuszczanie
świetlicy, muszą swoje wyjście zgłosić nauczycielowi świetlicy.


W przypadku zmiany numerów
kontaktowych, adresów zamieszkania i miejsca zatrudnienia, prosimy niezwłocznie
uaktualniać dane w dokumentacji świetlicy.

10. Zobowiązuję się do:




zapoznania z Regulaminem Świetlicy,
przestrzegania ustaleń Rady Rodziców dotyczących świetlicy,
współpracy z nauczycielami świetlicy w sprawach dotyczących pobytu i funkcjonowania mojego
dziecka na zajęciach świetlicowych.

Oświadczam, że wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na umieszczanie zdjęć, prac mojego dziecka na
facebook, stronie internetowej i w innej dokumentacji szkoły.

……………………………………
miejscowość, data

………………………………….
podpis rod zica

