KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Proszę o przyjęcie

z klasy_______
Imię i nazwisko ucznia

do świetlicy szkolnej SP nr 28 im
na rok szkolny................................................

Miłośników

Rokitnicy

w

Zabrzu,

Godziny przebywania dziecka w świetlicy od ........................... do...........................
Imię i nazwisko matki / opiekuna…………………………..…..…………………………
seria i numer dokumentu……………………………………..…………..……..…………..
numer telefonu………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko ojca / opiekuna……………………………..……………………………
seria i numer dokumentu……………………………………..…………..………..………..
numer telefonu………………………………………………………………………………..
Oświadczenia rodziców o pracy zawodowej:
Matki…………………………………………………………………………………………….
Ojca……………………………….…………………………………………………………….
.
Upoważnienie do odbioru dziecka
Do odbioru ze świetlicy dziecka upoważniamy:
Lp.

Imię i Nazwisko (wypełnić należy literami drukowanymi)

Seria i numer dokumentu
tożsamości

Upoważnienie do uzyskiwania informacji dot. dziecka
Do uzyskiwania informacji dot. dziecka upoważniamy:
Lp.

Imię i Nazwisko (wypełnić należy literami drukowanymi)

Seria i numer dokumentu
tożsamości

Upoważnienia są ważne tylko wtedy, gdy wypełnione zostały wszystkie pozycje: imię i nazwisko
osoby upoważnionej oraz seria i numer dokumentu tożsamości tej osoby.
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka – od momentu jego
odbioru przez wskazaną powyżej upoważnioną przez nas osobę.
Oświadczam, że zgodnie z art. 233 i 270 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, wszelkie informacje
podane w dokumencie są zgodne z prawdą i stanem faktycznym oraz nie stanowią w jakikolwiek sposób
naruszenia prawa.
Oświadczam, że w przypadku podania fałszywych informacji, biorę na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną.

Samodzielny powrót dziecka do domu
............................................. ............................................................................... …....
…....................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Jeśli dziecko będzie wracało samodzielnie do domu proszę wpisać powyżej: „Dziecko będzie wracało samodzielnie do domu
o godzinie……... Biorę odpowiedzialność za samodzielny powrót mojego dziecka do domu ze świetlicy”.

Inne ważne informacje o dziecku:
……………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..





Zobowiązuję się powiadamiać wychowawców świetlicy o każdej zmianie informacji, zawartych
w KARCIE ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ,
Zobowiązuję się do przekazania pisemnej informacji w przypadku jakichkolwiek zmian
w sposobie odbioru lub wyjścia dziecka ze świetlicy,
Wyrażam zgodę na korzystanie z danych osobowych podanych przy zapisie dziecka do
szkoły (data urodzenia dziecka, adres zamieszkania).
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Świetlicy Szkolnej.

...........................
miejscowość i data

..................................
podpis matki /opiekuna dziecka

..................................
podpis ojca / opiekuna dziecka

Data przyjęcia do świetlicy ............................................
wypełnia wychowawca świetlicy

