KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY
rok szkolny 2016/ 2017
1. Informacja o uczniu:
Imiona i nazwisko ucznia ………………….………………………………….… klasa ……..
Adres zam. ……………………………......................................................................
Data i miejsce urodzenia dziecka…………………………………………………….
2. Dane rodziców (opiekunów prawnych):
Adres zamieszkania rodziców (opiekunów) …………………………………………
………………………………………………………………………………………..
Matka dziecka pracuje - nie pracuje
Ojciec dziecka pracuje - nie pracuje
Numer tel. matki dziecka …………………………………………………………….
Numer tel. ojca dziecka ...……………………………………………………………
3. Oświadczenie rodziców o czasie przebywania w świetlicy szkolnej przez dziecko:
Poniedziałek od godz. ….…... do godz.……..
Wtorek
od godz. …….. ..do godz.……..
Środa
od godz. ……… do godz.……..
Czwartek
od godz. ……… do godz.……..
Piątek
od godz. ……… do godz.……..

Wyrażam zgodę na samodzielne opuszczanie świetlicy przez moje dziecko
o godzinie ................................. i biorę za nie pełną odpowiedzialność po wyjściu ze
świetlicy.
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Nie wyrażam zgody na samodzielne opuszczanie świetlicy przez moje dziecko.
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Osoby upoważnione do odbioru dziecka:
…………………………………………………………. …………………………………….
imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, tel. kontakt.

…………………………………………………………. …………………………………….
imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, tel. kontakt.

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

imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, tel. kontakt.

4. Ważne informacje o zdrowiu dziecka:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. Oświadczenia i zobowiązania rodziców:
a. Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję treść regulaminu wewnętrznego świetlicy.
b. Zobowiązuję się do pisemnego powiadamiania wychowawców świetlicy o wszelkich
zmianach dotyczących dziecka. Każdorazowe odstępstwa od ustalonego sposobu powrotu
dziecka do domu będę potwierdzać pisemnie (informacja w dzienniczku lub zeszycie
informacji).
c. Jestem świadom, że dziecko może przebywać w świetlicy szkolnej od godz. 7.00 do godz.
16.00, po tej godzinie świetlica szkolna nie zapewnia dziecku opieki.

………………………………………….
miejscowość data

…………………………
podpis matki lub podpis ojca
(opiekuna prawnego)

OŚWIADCZENIE
(uzupełnić i podpisać właściwie)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych na podstawie
karty zapisu dziecka do świetlicy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jedn.: Dz. Ustaw z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu
prowadzenia dokumentacji w świetlicy szkolnej związanej z realizacją procesu opiekuńczowychowawczego oraz umieszczenia wytworów plastycznych dziecka na terenie szkoły.

………………………………………………………
data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego

KARTA ZAPISU DZIECKA DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ
rok szkolny 2016/2017
1.

Dane osobowe:

Imiona i nazwisko ucznia……………………………………klasa…………
Imię i nazwisko rodzica (opiekuna)………………………………………....
Adres zam. dziecka………………………………………………………….
Tel. domowy………………………tel. kom………………………………..
2.

Rezygnacja z obiadów.

Rezygnacja z obiadów w następnym miesiącu musi być zgłoszona przed rozpoczęciem następnego
miesiąca (np. rezygnacja z obiadów w miesiącu październiku musi być zgłoszona przed końcem września).
W przeciwnym wypadku trzeba będzie zapłacić za kolejne dni, aż do zgłoszenia rezygnacji.
3.

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję treść regulaminu wewnętrznego stołówki.

…………………………..

…………………………………………….

Miejscowość data

podpis rodzica (opiekuna)

KARTA ZAPISU DZIECKA DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ
rok szkolny 2016/2017
4.

Dane osobowe:

Imiona i nazwisko ucznia……………………………………klasa…………
Imię i nazwisko rodzica (opiekuna)………………………………………....
Adres zam. dziecka………………………………………………………….
Tel. domowy………………………tel. kom………………………………..
5.

Rezygnacja z obiadów.

Rezygnacja z obiadów w następnym miesiącu musi być zgłoszona przed rozpoczęciem następnego
miesiąca (np. rezygnacja z obiadów w miesiącu październiku musi być zgłoszona przed końcem września).
W przeciwnym wypadku trzeba będzie zapłacić za kolejne dni, aż do zgłoszenia rezygnacji.
6.

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję treść regulaminu wewnętrznego stołówki.

…………………………..
Miejscowość data

…………………………………………….
podpis rodzica (opiekuna)

