KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 36 IM. NARODÓW
ZJEDNOCZONEJ EUROPY W TYCHACH
Rok szkolny…………………… /……………………
I DANE OSOBOWE DZIECKA
Imię i nazwisko dziecka………………………………………………………………….. uczeń klasy………………………..
Data i miejsce urodzenia……………………………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania ucznia………………………………………………………………………………………………………….
Imiona i nazwisko(a) rodziców / prawnych opiekunów ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania rodziców / prawnych opiekunów ……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II TELEFONY KONTAKTOWE:
Telefon matki / opiekuna prawnego ……………………………………………. praca…………………………………..
Telefon ojca / opiekuna prawnego ………………………………………………. praca ………………………………….
Dodatkowe ważne informacje mające wpływ na proces opiekuńczy w szkole (choroba, alergie,
leki)……………………………………………………………………………………………………………………………………….
III PLANOWANE GODZINY POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY:
Dzień
Poniedziałek
Deklaracja godzin
Uszczegółowienie
po 1 września

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

IV INFORMACJA DLA RODZICÓW:
-Rodzice zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy szkolnej.
- W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy oraz braku kontaktu z jego rodzicami / prawnymi
opiekunami, dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom.
- W przypadku samodzielnego powrotu dziecka (powyżej lat 7) do domu wymagane jest pisemne
oświadczenie rodzica/ opiekuna
V OŚWIADCZENIA I UPOWAŻNIENIA
Oświadczam/y, że jako rodzice/ prawni opiekunowie, w czasie uczęszczania mojego/ naszego dziecka
do świetlicy szkolnej pozostaję/my aktywni zawodowo
Godziny pracy matki…………………………………………………………………………………………………………………….
Godziny pracy ojca………………………………………………………………………………………………………………………
* Uwaga! Powyższe oświadczenie dotyczy obojga rodziców/ prawnych opiekunów z wyjątkiem
rodzica/ prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko

Oświadczam/y, że jako rodzice lub prawni opiekun/owie, upoważniam/y następujące osoby
pełnoletnie do odbioru mojego / naszego dziecka ze świetlicy szkolnej:
Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

Nr i seria dowodu osobistego

Oświadczam/y, że jako rodzice lub prawni opiekun/owie, zobowiązujemy się do niezwłocznego
zgłaszania wszelkich zmian istotnych ze względu na uczęszczanie mojego/ naszego dziecka do
świetlicy szkolnej zdeklarowanych w powyższym wniosku.
Zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania regulaminu świetlicy
Niniejszym wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie, do użytku
wewnętrznego świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w
Tychach, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182)
Oświadczam, iż wszelkie informacje w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą i jestem/śmy
świadomy/i odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Tychy, dnia……………………………………

…………………………………………………….
(Czytelny podpis matki/opiekuna)
…………………………………………………….
(Czytelny podpis ojca/opiekuna)

Bardzo dziękujemy za wypełnienie karty. Informacje zostaną wykorzystane do zapewnienia Państwa
dziecku jak najlepszych warunków pobytu w naszej placówce.
VI O PRZYJĘCIU DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ DECYDUJE:
-Złożenie wypełnionej karty zgłoszenia przez rodziców/ opiekunów prawnych dziecka oraz data
wpłynięcia wniosku w wyznaczonym terminie (23 czerwca 2016)
-Rozpatrzenie wniosku przez Komisję Kwalifikacyjną

DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ:
Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu………………………………………. pozytywnie/ negatywnie
rozpatrzyła wniosek o przyjęcie ucznia……………………………………………………………………………………………..
do świetlicy szkolnej.
……………………………………………………………..
………………………………………………………………
………………………………………………………………

