KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
I. Dane osobowe dziecka:
Dane dziecka
Imiona
Nazwisko
Data i miejsce
urodzenia

Klasa:
Adres zamieszkania dziecka

Ulica, nr domu
Miejscowość,
kod pocztowy

II. Informacje ogólne (właściwe podkreślić)
1) oboje rodzice pracujący

Tak / Nie

2) rodzic samotnie wychowujący i pracujący

Tak / Nie

III. Dane osobowe rodziców (prawnych opiekunów)
Dane matki

Dane ojca

Imię i
nazwisko
Adres
zamieszkania
Telefon

IV. Dodatkowe informacje o dziecku
Informacje o stanie zdrowia (przeciwwskazania, choroby, alergia, przyjmowane leki, inne
mające wpływ na proces opiekuńczy, okulary, aparat słuchowy itp.)
………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………...
V. Oświadczenie o sposobie opuszczania świetlicy przez dziecko :
a. dziecko będzie wracać autobusem szkolnym Tak/Nie *
b. dziecko może samodzielnie opuszczać świetlicę Tak/Nie*( jeśli Tak to proszę podać o której
godzinie ?)

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...

c. w które dni tygodnia dziecko będzie przebywało w świetlicy

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Codziennie

W jakich godzinach?
od godz.

do godz.

od godz.

do godz.

od godz.

do godz.

od godz.

do godz.

od godz.

do godz.

od godz.

do godz.

d. osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy (jeśli osoba nie jest spokrewniona
należy wpisać „inne” np. sąsiadka, opiekunka itp.) Dla każdej upoważnionej osoby należy
złożyć odrębne upoważnienie .
Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

telefon

VI. Oświadczenie rodziców/opiekunów:
a. Oświadczam, że zapoznałem się z przepisami regulującymi funkcjonowanie świetlicy szkolnej, ze
szczególnym uwzględnieniem czasu w którym dzieci przebywają pod opieką nauczycieliwychowawców tzn. od godz.. 7.20 do godz. 15.30.
b. Przyjmuję do wiadomości, iż świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu,
w którym zgłosi ono swoją obecność u wychowawcy do momentu odbioru przez osobę
upoważnioną/ odjazdu autobusu szkolnego.
c. Zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia wychowawców świetlicy szkolnej o
każdorazowym odstępstwie od ustalonego sposobu odbierania dziecka ze świetlicy, zawartego w
karcie zapisu ( np. odbioru dziecka przez inną niż wskazane osobę, ewentualność powrotu bez
opieki do domu, opuszczenia świetlicy przed odjazdem autobusu szkolnego ).
d. Akceptuję treść regulaminu wewnętrznego świetlicy.
e. Akceptuję regulaminy i procedury wprowadzone w szkole w celu ochrony uczniów
i pracowników placówki przed COVID-19.

…………………………..
miejscowość, data

……………………………
podpis rodzica
(opiekuna prawnego)

*niewłaściwe skreślić

Oświadczenie
Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczenie przez moje dziecko
…………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko)

ucznia/ uczennicy klasy ……………. świetlicy szkolnej o godzinie …………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
(godziny i ewentualne dni samodzielnego wyjścia)

Przyjmuję na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego
samodzielnego powrotu.
……………………………………
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczenie
Oświadczam, że wyrażam zgodę na opuszczenie przez moje dziecko
……………………………………………………….… ucznia/ uczennicy klasy …………….
(imię i nazwisko)

świetlicy szkolnej pod opieką osoby niepełnoletniej
…………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, wiek)

Przyjmuję na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka od chwili
opuszczenia przez nie świetlicy szkolnej .

……………………………………
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

