Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej
w Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze
w roku szkolnym ………………..
Imię i nazwisko dziecka
Data i miejsce urodzenia
PESEL
Adres zamieszkania
Imię i nazwisko matki/opiekunki
numer aktywnego telefonu
Imię i nazwisko ojca/ opiekuna
numer aktywnego telefonu
Klasa,
imię i nazwisko wychowawcy
Informacja dla Komisji Rekrutacyjnej: ( wpisać TAK lub NIE)
a) rodzic samotnie wychowujący i pracujący ………..
b) rodzina zastępcza
………..
c) oboje rodzice pracujący
………..
d) rodzina wielodzietna
………..
ilość dzieci w rodzinie …………
e) odległe od szkoły miejsce zamieszkania ………..
ilość kilometrów …………..
f) starsze rodzeństwo w szkole
………..
Miejsce pracy matki

Miejsce pracy ojca

pieczęć zakładu pracy

pieczęć zakładu pracy

aktualny telefon do pracy:

aktualny telefon do pracy:

Inne uwagi o dziecku lub rodzinie (np. choroba, okulary, leki ... itp.) i ewentualne wskazówki jak
w danym przypadku postępować
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….........................
Orzeczenie lub opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (prosimy o dostarczenie kopii
dokumentów) ……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
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imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………….

Charakterystyka dziecka:
Cechy osobowości (np. spokojne, otwarte, nieśmiałe, ruchliwe, itp.) i ewentualne problemy emocjonalne
(np. nadpobudliwość, apatia): ……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………….……….……..
……………………………………………………………………………………………….……….……..
Uzdolnienia dziecka: ………………………………………………………………………………….…....
……………………………………………………………………………………………………….……...
Co jeszcze chcielibyście, Państwo, powiedzieć o swoim dziecku?……………………………………..…..
…………………………………………………………………………………………………………..…...
……………………………………………………………………………………………….……….……..

Oświadczenie rodziców o sposobie odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej:
(proszę wybrać)

• Oświadczamy, że będziemy osobiście odbierali własne dziecko ze świetlicy.
podpis matki (prawnego opiekuna):

podpis ojca (prawnego opiekuna):

………………………………………

..…………………………………………

• Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na samodzielne opuszczanie przez nasze dziecko
świetlicy szkolnej i ponosimy za nie pełną odpowiedzialność w drodze do domu.
Godzina wyjścia dziecka ze świetlicy: …………………..
podpis czytelny matki (prawnego opiekuna):
…………………………………………

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

Samodzielnie opuszczać świetlicę szkolną może tylko uczeń, który ukończył siedem lat i tylko za zgodą
pisemną rodziców (prawnych opiekunów).

• Osoby pełnoletnie upoważnione przez rodziców (prawnych opiekunów) do odbioru
dziecka ze świetlicy:
imię i nazwisko

stopień
pokrewieństwa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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tel. kontaktowy

uwagi, wiek
rodzeństwa

OŚWIADCZENIA RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW
1. Oświadczam, że zapoznałem się z przepisami regulującymi funkcjonowanie świetlicy szkolnej
zawartymi w Regulaminie świetlicy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu, w którym dzieci znajdują
się pod opieką nauczycieli wychowawców, tzn. od godz. 6.45 – 8.00 i 11.30 - 16.30. W przypadku
nieodebrania dziecka do godziny 16.30 wszczęte zostaną procedury zapisane w regulaminie świetlicy
dostępne na stronie szkoły www.spnr8jg.pl
2. Zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia wychowawców świetlicy szkolnej o każdorazowym
odstępstwie od ustalonego czasu i sposobu odbierania dziecka ze świetlicy zawartego w karcie zapisu
(np. ewentualność powrotu do domu bez opiekuna lub możliwość odebrania dziecka przez inne niż
wskazane osoby).
3. W przypadku odebrania mojego dziecka przez osobę niepełnoletnią biorę pełną odpowiedzialność
za powrót mojego dziecka do domu pod opieką osoby niepełnoletniej.
4. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczam, że podane dane są zgodne ze
stanem faktycznym.. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w karcie, w systemach informatycznych w celu przeprowadzenia procedury
rekrutacji do świetlicy w Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze. Przetwarzanie danych odbywać się
będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926z
późniejszymi zmianami).
5. Zobowiązuję się do systematycznego uzupełniania danych w przypadku ich zmiany (adres
zamieszkania, numery telefonów kontaktowych, itp.).
data i czytelny podpis matki / prawnego
opiekuna

data i czytelny podpis ojca / prawnego
opiekuna

Na działalność świetlicy nie otrzymujemy żadnych dotacji. Materiały plastyczne do zajęć dla dzieci,
gry dydaktyczne, sprzęt sportowy, nagrody za udział w konkursach zakupujemy z dobrowolnych
środków pieniężnych uzyskanych od rodziców.
Jaką inną formę pomocy możecie państwo zaoferować świetlicy?
✗ zakup materiałów papierniczych i biurowych dla dzieci
✗ organizacja nagród dla dzieci biorących udział w konkursach
✗ współorganizacja zajęć w świetlicy np. organizacja ogniska, zajęć plastycznych
✗ inne (proszę podać jakie) …………………………………………………………

Wspomagając świetlicę pomagacie swojemu dziecku. Dziękujemy.
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