KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 157 W KRAKOWIE
W ROKU SZKOLNYM ………………………………………….
(KARTĘ WYPEŁNIAJĄ RODZICE LUB PRAWNI OPIEKUNOWIE DZIECKA)

Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………………………………………………..
Klasa ……………………… Wychowawca ……………………………………………………………………………………….
Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania dziecka ……………………………………………………………………………………………………
Telefon domowy …………………………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko matki …………………………………………………………………… Tel. ………………………………..
Imię i nazwisko ojca ……………………………………………………………………… Tel. ………………………………..
Dziecko będzie korzystało z opieki wychowawczej w świetlicy :
(jeśli dziecko będzie przyprowadzane do świetlicy w godzinach porannych, a następnie po zajęciach lekcyjnych
będzie w świetlicy oczekiwało na przyjście rodziców bądź opiekunów, należy podkreślić odpowiedź pierwszą i
drugą ze wskazaniem orientacyjnej godziny odbierania dziecka)

*przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych od godziny ………………………………………………..
*po zakończeniu zajęć lekcyjnych do godziny

…………………………………………………

Czy dziecko powinno odrabiać zadania domowe w świetlicy? (proszę podkreślić jedną odpowiedź)
*tak, jeśli chce

*nie

Czy dziecko będzie w szkole jadło obiady?
*tak

*nie

Dziecko będzie opuszczać świetlicę (proszę podkreślić właściwe odpowiedzi):
*pod opieką osób dorosłych
(proszę o wpisanie wszystkich osób upoważnionych do odbierania dziecka ze świetlicy wraz ze wskazaniem
stopnia pokrewieństwa czy rodzaju znajomości i telefonem kontaktowym)

Lp.
1.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej
(oprócz rodziców)

Rodzaj pokrewieństwa
lub znajomości

Telefon kontaktowy

2.
3.
4.
5.
*pod opieką starszego rodzeństwa

Lp.

Imię i nazwisko rodzeństwa

Klasa

Szkoła do której uczęszcza

1.
2.
3.

*samodzielnie (dzieci powyżej 7 roku życia) o godzinie ……………………………………………….
(należy koniecznie wpisać konkretną godzinę, o której dziecko powinno wychodzić ze świetlicy)

Oświadczenie
Jednocześnie oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność za zdrowie
i bezpieczeństwo dziecka z chwilą samodzielnego opuszczenia przez nie świetlicy szkolnej
lub pod opieką osoby niepełnoletniej.
………………………………………………………………..
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Dodatkowe informacje o dziecku (stan zdrowia, alergie, zainteresowania, itp.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem
faktycznym. Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować wychowawców świetlicy o wszelkich
zmianach powyższych danych i ich zaktualizowania.

…………………………………….
Data

…………………………………………………………………
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

