………………………………
pieczęć szkoły

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY (STOŁÓWKI)
Proszę o przyjęcie……………………………… ur. dn ……………………… klasa ………
Imię i nazwisko dziecka
Do świetlicy/ stołówki szkolnej od dnia………………… na ……… godzin dziennie oraz
..............................………………posiłki.
Dane – informacje kontaktowe:
Adres zamieszkania dziecka……………………………………………………………….....
Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów)…………………………………………………....
.……………………………………………………………………………………………....
Adres zamieszkania rodziców (opiekunów)……………………………………………….....
Telefon natychmiastowego kontaktu…………………………............................................
Matka (opiekunka) dziecka pracuje w …………………………………………………….....
w godzinach………………………………………………………………………………......
tel……………………………..................................................................................................
…………………………………….
Poświadczenie zakładu pracy
pieczęć firmowa lub imienna

Ojciec (opiekun) dziecka pracuje w ………………………………………………………....
w godzinach………………………………………………………………………………......
tel………………………………
……………………………………..
Poświadczenie zakładu pracy
pieczęć firmowa lub imienna
1. Dodatkowe informacje o dziecku lub rodzinie, np. stała choroba, wady rozwojowe dziecka, kalectwo itp
…………………………………………………………………………………….....................................................
2. Czy dziecko przyjmuje na stałe jakieś leki? (Proszę wymienić jakie)…………………............................................
……………………………………………………………………………………….................................................
3. Czy dziecko jest pod opieką lekarza specjalisty? (Jakiego)……………………………............................................
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Przyjęcia do świetlicy szkolnej odbywają się zgodnie z Regulaminem Świetlicy oraz Zasadami Przyjmowania lub
Wydawania Odmowy Zgłoszenia Przyjęcia Dziecka.
Odpisy od obiadów będą dokonywane od dnia, w którym będzie zgłoszona nieobecność ucznia. Odpis należy zgłosić do
godz. 9:00 w świetlicy szkolnej lub pod numerem tel. 338730226.
Za nieodwołane posiłki kwota nie będzie odliczona(brak informacji z Państwa strony spowoduje, iż obiad zostanie
przygotowany).
W przypadku rezygnacji z korzystania ze stołówki należy złożyć pisemne oświadczenie i dostarczyć do nauczyciela
świetlicy najpóźniej w dniu poprzedzającym.
Oświadczam, że będę wnosił opłatę za obiady w terminie podanym przez nauczyciela świetlicy do 10 każdego miesiąca.
Informacja o godzinach i terminach wpłat za obiady będzie podana na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.
W przypadku opóźnień w płatnościach będą naliczane odsetki a konsekwencją notorycznego spóźniania się z płatnościami
będzie wykreślenie z listy obiadowej.
Dokumentacja dostosowana do organizacji pracy jest dostępna w świetlicy (Regulamin, Zasady przyjmowania zgłoszenia
lub wydania odmowy, Zasady współpracy z rodzicami, itp.)
W przypadku jakichkolwiek zmian w tym miejsca pracy należy o tym fakcie powiadomić nauczyciela świetlicy.

Świadomy odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawidłowych danych oświadczam, że przedłożone przeze mnie w
niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym Wyrażam zgodę na umieszczanie i prezentowanie w mediach
(prasa, Internet, TV) wizerunku mojego dziecka zarejestrowany podczas zajęć i uroczystości szkolnych.

Data……………………..

.....................…………………………………
Podpis ojca, matki /prawnych opiekunów

W przypadku gdy dziecko nie ukończyło 7 lat lub rodzic nie wyraża zgody na
samodzielne wyjście dziecka wymagane jest przedłożenie oświadczenia, które osoby
będą dziecko odbierać.
Proszę wymienić:
1……………………..................
2……………………………. .....
3……………………………......
4……………………………. .....
5……………………………. .....

Stopień pokrewieństwa:
…………………………......
…………………………......
…………………………......
...……………………….......
…………………………......

Pesel:
…………………………..
…………………………..
…………………………..
.…………………………..
……………………………

Zostałem poinformowany przez Dyrekcje Szkoły o konieczności kontroli dokumentów
tożsamości ww. osób ze względu na zapewnienie dziecku bezpieczeństwa.
Biorę pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego odbioru
przez wskazaną powyżej, upoważnioną osobę.
Data……………………..

..........…………………………………
Podpis ojca, matki /prawnych opiekunów

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody, aby moje dziecko urodzone …………………, które
skończyło …………… może/nie może wracać samodzielnie do domu. Jako rodzic
ponoszę pełną odpowiedzialność prawną za swoje dziecko w drodze do domu ze świetlicy
szkolnej.
Dziecko w czasie pobytu w świetlicy może wychodzić samodzielnie do czytelni, biblioteki
szkolnej, toalety, sklepiku szkolnego i na inne zajęcia dodatkowe zorganizowane na
terenie szkoły: TAK / NIE
Data………………………...

……………………………………………….
Podpis ojca, matki /prawnych opiekunów

W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka informacje
w formie pisemnej należy przekazać nauczycielowi świetlicy.
Polecenia wydane ustnie dziecku , nie będą respektowane!

Do świetlicy szkolnej obowiązuje wyprawka:











farby plakatowe w tubach – 4 kolory
1 kredki Bambino
1 kredki ołówkowe Lyra
2 bloki techniczne
1 blok kolorowy
1 blok A3
1 bibuła gładka
1 bibuła marszczona
papier kolorowy
10 szt. papieru kolorowego ksero











2 kleje w tubce
1 klej vikol lub magik
nożyczki
2 plasteliny
2 pędzle
papier ksero
strugawka
1 ołówek
gumka do mazania

