KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
……………………………….
/pieczęć szkoły/

Proszę o przyjęcie …………………………………………………………. ur. dn.…………………r…………
(imię i nazwisko dziecka)

do świetlicy szkolnej.
ŚWIETLICA SZKOLNA JEST CZYNNA od 7:00 do 16:30
Dziecko będzie przebywać w świetlicy po lekcjach do godziny: ……….
DANE DZIECKA:
Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………..
Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów): ………………………………………………………………………....
Adres zamieszkania rodziców (opiekunów): ……………………………………………………………………….
Aktualne telefony kontaktowe:
 do mamy (opiekunki dziecka): ……………………………………………………………………………
 do taty (opiekuna dziecka): ……………………………………………………………………………….
E-mail do rodziców: ………………………………………………………………………………………………...
Informuję, że córkę/syna ze świetlicy szkolnej odbiera: ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
W przypadku odbierania dzieci przez przewoźników prosimy o podanie:
 imię i nazwisko osoby odbierającej dziecko:
………………………………………………………………………………………………………………
 telefon kontaktowy do opiekuna/ów:
………………………………………………………………………………………………………………
 PESEL* opiekuna/ów:
……………………………………………………………………………………………………………..
 nazwa, adres i numer telefonu firmy przewozowej:
……………………………………………………………………………………………………………..
 imię i nazwisko kierowcy: ………………………………………………………………………………...

 PESEL*kierowcy: ………………………………………………………………………………………….
 telefonu komórkowego do kierowcy: ……………………………………………………………………..
 dni tygodnia, w których dziecko będzie odbierane przez przewóz:
……………………………………………………………………………..................................................
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na odbiór dziecka przez innego opiekuna tego samego przewozu.
(niepotrzebne skreślić)

W w/w sytuacji:
� proszę o kontakt telefoniczny
� nie wymagam kontaktu telefonicznego/ akceptuję zmianę opiekuna
Deklaruję /nie deklaruję składkę w wysokości po 40zł na każdy semestr szkolny. Składka ta będzie wykorzystana na
zakup materiałów plastycznych w świetlicy szkolnej. (niepotrzebne skreślić)
Jeżeli Państwo nie deklarują zgody na składkę, to prosimy o przygotowanie wyprawki świetlicowej we wrześniu
b.r. szkolnego:
 dwa kleje w sztyfcie
 nożyczki 1 sztuka
 blok techniczny biały format A 4/2 sztuki
 blok techniczny kolorowy format A 4/2 sztuki
 blok techniczny biały format A 3/2 sztuki
 blok techniczny kolorowy format A 3/2 sztuki
 farby plakatowe 1opakowanie
 plastelina 1 opakowanie
 ołówek 2 sztuki
 flamastry 1 opakowanie ok. 12 kolorów
Deklaruję/nie deklaruję przygotowanie wyprawki świetlicowej. (niepotrzebne skreślić)
Oświadczam, że przedstawione przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
* Informuję, iż karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej jest przechowywana w świetlicy szkolnej
z uwzględnieniem ochrony danych osobowych

Data ………………….

……………………………………..
Podpis rodzica/opiekuna

