PRZED WYPEŁNIENIEM PROSZĘ PRZECZYTAĆ CAŁOŚĆ
Uwaga: Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Za członków rodziny uważa
się rodziców (prawnych opiekunów) i dzieci oraz inne osoby objęte obowiązkiem alimentacyjnym, o ile
pozostają na wyłącznym lub częściowym utrzymaniu tych rodziców.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO OPIEKI ŚWIETLICOWEJ
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Stróżewie
na rok szkolny ………../…………
Proszę o przyjęcie........................................................................urodzony (a)dnia………………………
(imiona i nazwisko dziecka)

w ……………………………………………..Pesel…………………………………………………….. klasa ………….. do opieki
świetlicowej.

Czas przebywania dziecka pod opieką świetlicową w szkole:
godziny……………………

od ………………., do

I. DANE O SYTUACJI RODZINNEJ DZIECKA
Adres zamieszkania dziecka…………………………………………………………………………………………………
(ulica, nr domu, mieszkania, kod pocztowy)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania rodziców/ prawnych opiekunów…………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko matki/opiekuna ……………………………………………………………………………................
Imię i nazwisko ojca/opiekuna ……………………………………………………………………………………………..
Numery telefonów:
Domowy……………………..; komórkowy …………………………............; ………………………………………….;
(mamy/opiekuna)
(ojca/opiekuna)
II. Dodatkowe informacje o dziecku.
Czy dziecko choruje na choroby, o których należy poinformować nauczyciela – wychowawcę np.:
stała choroba, wady rozwojowe dziecka, kalectwo itp.
………………………………………………………......................................................................................................
…..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

III. PRZYCZYNY UBIEGANIA SIĘ O MIEJSCE OPIEKI ŚWIETLICOWEJ W SZKOLE.
Dziecko musi dłużej przebywać w szkole ze względu na fakt, że oboje pracujemy.

Dziecko jest dowożone autobusem szkolnym i nie mamy innej możliwości odbioru dziecka
po zajęciach lekcyjnych.
Z innych przyczyn lub okoliczności wymagających zapewnienia uczniowi opieki w szkole.
Uzasadnienie…………………………………………………………………………………………………...........................
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pouczona/y o odpowiedzialności karnej oświadczam, że powyższe informacje są zgodne
z prawdą.
Stróżewo……………………………………………………………………….
(data i podpis rodziców/prawnych opiekunów)
IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU ODBIERANIA DZIECKA Z OPIEKI ŚWIETLICOWEJ
(proszę o zaznaczenie jednej formy odbioru dziecka z świetlicy szkolnej.
1. Oświadczenie o odbieraniu dziecka z opieki świetlicowej:
2. Oświadczamy, że będziemy tylko i wyłącznie osobiście odbierać własne dziecko z opieki
świetlicowej.
3. Oświadczamy, że dziecko będzie wracało autobusem szkolnym do domu z opieki
świetlicowej.
……………………………………
( podpis matki / opiekuna)

……………………………………
(podpis ojca / opiekuna)

4. Oświadczamy , że wyrażamy zgodę na odbieranie dziecka z opieki świetlicowej
wymienione niżej osoby pełnoletnie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
( imię i nazwisko, numer telefonu oraz nr dowodu osobistego)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
( imię i nazwisko, numer telefonu oraz nr dowodu osobistego)
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego
dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej upoważnioną przez nas osobę.
Jednorazowe upoważnienia czy zezwolenia należy przekazywać w formie pisemnej.
Zgoda rodzica / opiekuna prawnego wyrażona telefonicznie nie będzie brana pod uwagę.
Stróżewo …………………………………

Stróżewo …………………………………………..

(data, podpis matki / opiekuna )

(data, podpis ojca/opiekuna

W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka z opieki
świetlicowej w szkole do domu należy w formie pisemnej złożyć oświadczenie
bezpośrednio wychowawcy.
Stróżewo …………………………………
(data, podpis matki / opiekuna )

Stróżewo …………………………………………..
(data, podpis ojca/opiekuna

Jednocześnie oświadczamy, że po zapoznaniu się z Regulaminem Opieki Świetlicowej w
Szkole przyjmujemy do wiadomości, że szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka
pozostającego na jej terenie( nie objętego opieką nauczyciela oraz poza godzinami pracy
opieki świetlicowej). Mamy świadomość, że opieka świetlicowa w szkole odpowiada za
bezpieczeństwo dziecka jedynie w godzinach pracy Zespołu. Opieka Świetlicowa w
szkole nie ponosi odpowiedzialności za cenne rzeczy przynoszone przez dzieci ( tj. komórki,
aparaty, gry, zabawki).
Stróżewo…………………………………..
( data, podpis matki / opiekuna)

Stróżewo………………………………………….
( data, podpis ojca/opiekuna)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka do celów z
wiązanych z procesem opiekuńczo – wychowawczym w świetlicy Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Stróżewie dla celów związanych z funkcjonowaniem szkoły tj. umieszczania na
tablicach ogłoszeń oraz szkolnej stronie:
- wizerunku dziecka utrwalonego na zdjęciach ze szkolnych uroczystości, imprez i innych wydarzeń
opieki świetlicowej, szkolnych,
- danych dziecka w postaci imienia, nazwiska i klasy umieszczanych związku z jego ewentualnymi
osiągnięciami lub udziałem w różnych wydarzeniach organizowanych przez opiekę świetlicową,
szkołę.
Dnia......................................

...............................................................
Podpis ojca ( prawnego opiekuna), matki (prawnej opiekunki)

Zapoznałem się z Regulaminem opieki świetlicowej w Zespole Szkolno-Przedszkolny W Stróżewie.
Stróżewo……………………………………….

Stróżewo………………………………………………….

(data, podpis matki/ opiekuna)

(data, podpis ojca/opiekuna)

Niewłaściwe wypełnienie wniosku lub braki danych skutkować będzie nie przyjęciem dziecka do
opieki świetlicowej.

