KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY
rok szkolny ..…..... / …...….
1. Informacja o uczniu:
Imiona i nazwisko ucznia ………………….……………………………………. ……..klasa …..........................
ur………………. zam. ……………………………...telefon …………………………….....................................
1.

Dane o sytuacji rodzinnej dziecka (zakreślić właściwe):

1) dziecko mieszkające na terenie danej placówki (Pcim-Krzywica, Stróża, Trzebunia)
2) dziecko kontynuujące pobyt na świetlicy tj. zapisane do świetlicy w roku poprzednim
3) dziecko będące uczniem klasy 0 - odbywające przygotowanie szkolne w placówce w obrębie, której
funkcjonuje świetlica
4) rodzic samotnie wychowujący
5) oboje rodzice pracują
6) rodzic lub rodzeństwo z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
7) rodzina zastępcza

Informacje o matce (opiekunie prawnym):

Informacje o ojcu (opiekunie prawnym):

…………………………………………………

.…………………………………………………..
Imię i nazwisko

………………………………………………….

………………………………………………….

Tel. kontaktowy

Tel. kontaktowy

………………………………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania
………………………………………………..................................................................................................
Nazwa, adres i nr telefonu zakładu pracy
………………………………………………..................................................................................................
3. Oświadczenie rodziców o sposobie opuszczania świetlicy przez dziecko:
a) dziecko może samodzielnie opuszczać świetlicę TAK / NIE,

o godz. …………………

b) dziecko będzie odbierane przez osoby upoważnione ze świetlicy o godz. …………………….
c) osoby upoważnione do odbioru dziecka:
……………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

tel. kontakt.

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

stopień pokrewieństwa

tel. kontakt.

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

stopień pokrewieństwa

tel. kontakt.

Zmiany dotyczące samodzielnego opuszczania świetlicy przez dziecko oraz dot. osób upoważnionych do
odbioru dziecka prosimy zgłaszać wychowawcom świetlicy (tylko forma pisemna)

d) Oświadczam, że poza godzinami pracy świetlicy ( po godzinie 15.45 ) ponoszę pełną
odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka.
Przyjmuję również do wiadomości, iż świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu, w
którym zgłosi ono swoją obecność u wychowawcy i złoży podpis na liście obecności.
4. Dodatkowe informacje o dziecku ( dot. stanu zdrowia, zachowania)
…………………………………………..……………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………
5. Akceptuję treść regulaminu świetlicy oraz regulaminu rekrutacji do świetlicy jak również
wewnętrznego regulaminu uczestnika świetlicy i zobowiązuje się do zapoznania z nim dziecko i
poświadczam własnoręcznym podpisem prawdziwość powyższych danych.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby szkoły zgodnie z
Ustawą o Ochronie Danych osobowych z dn. 29.07.1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz.883)
Pcim., ………………………….

………………………………………
podpis rodzica/ opiekuna prawnego

Kartę należy złożyć w terminie ustalonym przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu u
opiekuna świetlicy.
Regulamin obowiązuje po naniesionych poprawkach od dn. 01.09.2015 r.
Zatwierdzam
Dyrektor GOKiS Pcim
mgr Michał Hodurek

Uwaga!
o
o

uczniowie mogą wychodzić ze świetlicy jedynie za zgodą
nauczyciela– opiekuna świetlicy,
świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przez
dzieci przedmioty.

