KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
do świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 11
im. Na Bursztynowym Szlaku w Gdańsku

I. Proszę o przyjęcie mojego dziecka
………………………………………………………………..……….....… z klasy …………..
(imię i nazwisko dziecka)
urodzonego dnia ………………………...…..…. w …………..…………do świetlicy szkolnej
przy Szkole Podstawowej nr 11 w Gdańsku oraz zapewnienie opieki przed i po zajęciach
lekcyjnych, zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
II. Dane o sytuacji rodzinnej dziecka
1. Adres zamieszkania dziecka: ……………………………………………………………..
2. Imiona i nazwiska obojga rodziców (opiekunów prawnych)
………………………………………………………………………………………………..
UWAGA! W przypadku, gdy jedno z rodziców pozbawione jest praw
rodzicielskich należy dołączyć do karty zgłoszenia kserokopię orzeczenia sądowego.
3. Adres zamieszkania rodziców, opiekunów prawnych:
………………………………………………………………………………………………..
4. Telefon kontaktowy (w razie zmiany numeru prosimy o niezwłoczne jego
uaktualnienie)
nr mamy: ………………....…….. taty: .................................. inny: ……..……..………..
5. Potwierdzenie zakładu pracy matki / opiekunki prawnej (pieczątka zakładu pracy)

……………………………………….………………………telefon: ……………..............
Potwierdzenie zakładu pracy ojca/ opiekunka prawnego (pieczątka zakładu pracy)

……………………………………….………………………telefon: …………….............
UWAGA! WARUNKIEM PRZYJĘCIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SĄ
PIECZĄTKI Z ZAKŁADU PRACY OBOJGA RODZICÓW.

III. Odbiór dziecka
Dziecko wraca do domu samo TAK / NIE (jeśli tak, to po godzinie ……………), w razie
zmiany godziny powrotu prosimy o stosowną informację na piśmie)
Dziecko będzie odbierane przez (należy wpisać wszystkie osoby z imienia i nazwiska,
które będą upoważnione do odbioru dziecka, nie wymieniona w karcie osoba nie będzie
mogła odebrać dziecka nawet po rozmowie telefonicznej!):
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………....
IV. Dodatkowe informacje o dziecku (dotyczące stanu zdrowia, zachowania, itp.)
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
V. Ustalenia
•

Oświadczam, że poza godzinami pracy świetlicy (6:30 - 17:00) ponoszę pełną
odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka.

•

Przyjmuję do wiadomości, iż świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu,
w którym zgłosi ono swoją obecność u wychowawcy świetlicy.

•

Wychowawcy świetlicy nie zwalniają dziecka na telefoniczną prośbę
rodziców/opiekunów

VI. Deklaracja
Deklaruję comiesięczną wpłatę w wysokości ..............zł na potrzeby świetlicy
szkolnej (napoje, materiały i pomoce edukacyjne, środki higieniczne).
(Deklaracja nie jest obowiązkowa)
VII. Oświadczenie rodziców:
•

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze
stanem faktycznym i prawnym.

•

Oświadczam, że zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.
(Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych dla potrzeb placówki).

Gdańsk, dnia ………………………..

……………………………………………………..
podpis rodziców / opiekunów prawnych

