KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
na rok szkolny 2015/2016
(aktualizacja danych osobowych )
I.

Dane osobowe dziecka

Imiona i nazwisko
Klasa
PESEL
II.

Informacje o zdrowiu dziecka ( choroby, alergie, stałe zażywane leki itp.)

…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
III.

Informacje o szczególnych zainteresowaniach lub uzdolnieniach dziecka

…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
IV.

Informacje o czasie pobytu dziecka w świetlicy

Dzień tygodnia
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
V.

Godzina przyjścia

Godzina wyjścia

Informacje o odbieraniu dziecka ze świetlicy

Osoby upoważnione do odbioru dziecka
Imię i nazwisko
Stopień
pokrewieństwa

Numer
dowodu osobistego

Numer
telefonu

W przypadku zgody na samodzielny powrót dziecka do domu, rodzice (opiekunowie prawni)
zobowiązani są wypełnić oświadczenie:
Uwaga: Wychowawcy nie zwalniają dziecka na telefoniczną prośbę rodziców, opiekunów.
OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że dziecko…………………………………………………….. może na moją
odpowiedzialność samodzielnie wychodzić ze świetlicy szkolnej:
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Dzień tygodnia
Godzina wyjścia
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Zmiany dotyczące samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy i osób upoważnionych do
odbioru dziecka należy zgłaszać na piśmie wychowawcom świetlicy.
VI.
Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
Wyrażam zgodę na bezterminowe, bezpłatne rozpowszechnianie wizerunku
…………………………………………………., utrwalonego na zdjęciach
wykonanych w czasie imprez organizowanych w świetlicy, na stronie
internetowej szkoły znajdującej się pod adresem pspjanow.internetdsl.pl w
związku z działalnością świetlicy.
Nie wyrażam zgody na rozpowszechnianie wizerunku
……………………………, utrwalonego na zdjęciach wykonanych w czasie
imprez organizowanych w świetlicy.
VII. Informacje o ochronie danych osobowych
 Oświadczam, że zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997r. (DZ. U. z 2002r. Nr 101,poz.926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na
wykorzystanie moich danych na potrzeby związane z działalnością świetlicy.
 Oświadczam, że przedłożone przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.
VIII. Zobowiązania.
 Zobowiązuję się do informowania o wszelkich zmianach danych zawartych w
niniejszym zgłoszeniu i ich uaktualniania.
 Zobowiązuję się do przyprowadzania do świetlicy tylko zdrowego dziecka.
 Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem świetlicy i zobowiązuję się go
przestrzegać.
 Zobowiązuję się również do punktualnego odbierania mojego dziecka ze świetlicy i
jednocześnie

biorę

odpowiedzialność

za

bezpieczeństwo

mojego

dziecka

pozostającego na terenie szkoły po godzinach pracy świetlicy szkolnej. Przyjmuję do
wiadomości, iż świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosi ono
swoją obecność u wychowawcy świetlicy szkolnej.

……………………….., dnia ……………………

…………………………………..
podpis matki (opiekunki prawnej)

2

…………...................................
podpis ojca(opiekuna prawnego)

WYPRAWKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ (do wspólnego użytkowania)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Kredki Bambino
Blok rysunkowy (biały i kolorowy) lub papier kserograficzny (biały i kolorowy)
Blok techniczny ( biały i kolorowy)
Nożyczki
Zeszyt wycinankowy - 3 sztuki
Bibuła karbowana - 4 sztuki (różne kolory)
Bibułka prasowana - 4 kolory
Klej biurowy- 3 sztuki
Plastelina - 3 opakowania
Modelina
Pędzle do malowania (duży i mały)
Farby - małe

