
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Salezjańskiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej

im. ks. Augusta Czartoryskiego w Przemyślu

na rok szkolny 2016/2017

I. DANE OSOBOWE

Imię i nazwisko dziecka.....................................................................................................Klasa.........................................

Data i miejsce urodzenia...................................................................................................PESEL......................................

Adres zamieszkania............................................................................................................................................................

II. WAŻNE INFORMACJE O ZDROWIU DZIECKA (choroby przewlekłe, wskazania, przeciwwskazania poradni

specjalistycznych, orzeczenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.)............................... ...........................................

..................................................................................................................................................................................................................

III. ZAINTERESOWANIA LUB UZDOLNIENIA DZIECKA(instytucje kulturalne, szkoły artystyczne, do których dziecko uczęszcza na zajęcia)

..................................................................................................................................................................................................................

IV. INFORMACJE O RODZICACH/OPIEKUNACH

1.Ojciec/opiekun Imię i nazwisko.................................................................................................................................

Adres zamieszkania................................................................................... telefon kontaktowy.........................................

Miejsce pracy……………....................................................................................................................................................

2. Matka/ opiekunka Imię i nazwisko.................................................................................................................................

Adres zamieszkania........................................................................................ telefon kontaktowy.....................................

Miejsce pracy …………......................................................................................................................................................

V. Proszę o przyjęcie dziecka
 na obiady (tak, nie*) - wyżywienie w formie cateringu

VI. INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY
Czas pobytu dziecka w świetlicy

* niepotrzebne skreślić

rano po południu

od godziny do godziny od godziny do godziny

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek



Do odbioru dziecka ze świetlicy UPOWAŻNIAM:

1.........................................................................................................................................................................................

imię i nazwisko nr dowodu osobistego nr telefonu

2.........................................................................................................................................................................................

imię i nazwisko nr dowodu osobistego nr telefonu

3.........................................................................................................................................................................................

imię i nazwisko nr dowodu osobistego nr telefonu

4.........................................................................................................................................................................................

imię i nazwisko nr dowodu osobistego nr telefonu

UWAGA- KAŻDA INNA OSOBA MUSI PRZEDSTAWIĆ WYCHOWAWCY ŚWIETLICY, PISEMNE JEDNORAZOWE

UPOWAŻNIENIE Z NUMEREM DOWODU OSOBISTEGO OSOBY ODBIERAJĄCEJ DZIECKO, WYSTAWIONE

PRZEZ RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W przypadku zgody na samodzielne powroty dziecka do domu, rodzice/opiekunowie zobowiązani są napisać
(poniżej) pisemne oświadczenie (4 klasa)
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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

Jednocześnie oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za dziecko w trakcie jego samodzielnego

powrotu do domu po opuszczeniu świetlicy szkolnej.

................................................................................................. ……………………………………………………………..
Imię i nazwisko numer i seria dowodu osobistego, podpis rodzica/opiekuna

............................................................................................……………………………………………………………........
Imię i nazwisko numer i seria dowodu osobistego, podpis rodzica/opiekuna

Uwaga!W przypadku jednorazowego, samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy, rodzic/opiekun jest zobowiązany
napisać wyżej wymienione oświadczenie i dostarczyć je wychowawcy świetlicy.

OŚWIADCZENIE: 1. Podane w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
Zobowiązuję się do aktualizowania powyższych danych.

2. Zapoznałem/am się z Regulaminem Świetlicy i przyjąłem/am do wiadomości.

Przemyśl, dnia ...................................... ............................................ ....................................................
Podpisy rodziców/ prawnych opiekunów
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