Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12
25-344 Kielce
ul. Kujawska 18
tel. (41) 36 76 268
NIP 657-25-24-486 REGON 292814740

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12
w roku szkolnym 2016 /2017

I. Informacje o dziecku:
.................................................................................................................................
imię i nazwisko dziecka/
.................................................................................................................................
klasa do której dziecko uczęszcza
................................................................................................................................
data i miejsce urodzenia dziecka
................................................................................................................................
adres zamieszkania dziecka

II. Telefony kontaktowe do rodziców/prawnych opiekunów i adres e-mail:
Imię i nazwisko
Miejsce i adres zakładu pracy

Numer

Numer

telefonu
do domu

telefonu
do pracy

Numer
telefonu
komórkowego

Adres
e-mail

Matki/prawnego opiekuna
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
Ojca/opiekuna prawnego
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

III. Dodatkowe informacje o dziecku:
a) problemy zdrowotne .....................................................................……………………………………
..................................................................................................……………………………………………...
b) uwagi dotyczące zachowania i zainteresowań dziecka ......................................................................
.................................................................................................……………………………………………...
........................................................................................................................................................................
c) Czy dziecko ma odrabiać lekcje w świetlicy szkolnej?: TAK
NIE
III. Forma odbierania dziecka ze świetlicy:
Oświadczam, że moje dziecko…………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka)
w roku szkolnym 20 /20 będzie opuszczało świetlicę pod opieką:
a) rodziców (imiona i nazwiska)

1.
....................................................................................................................................................................
2.

....................................................................................................................................................................
b) innych osób (imiona i nazwiska, stopień pokrewieństwa)

1.
........................................................................................................................................................................
2.
........................................................................................................................................................................
3.
........................................................................................................................................................................
4.
........................................................................................................................................................................
5.
........................................................................................................................................................................
c) starszego rodzeństwa (imię nazwisko klasa do której uczęszcza)
1.
…………………………………………………………………………………………………………….
2.
…………………………………………………………………………………………………………….
d) samodzielnie o godzinie……………………………………………………………………………
e) samodzielnie o dowolnej porze
Jeżeli w deklaracji podkreślone zostaną warianty od a – c, a zaistnieje sytuacja, że dziecko musi
samodzielnie wrócić do domu ( lub zmieni się godzina wyjścia – dotyczy podpunktu d ), wymagane
jest jednorazowe, pisemne zwolnienie z czytelnym podpisem rodziców/prawnych opiekunów
dziecka. Bez w/w zwolnienia dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy (nie dotyczy klas 0-1).

Oświadczam, że w przypadku:
a) samodzielnego opuszczania świetlicy przez moje dziecko (odnosi się do codziennego
bądź jednorazowego wyjścia),
b) odbierania mojego dziecka przez niepełnoletnie rodzeństwo,
ponoszę całkowitą odpowiedzialność prawną za jego bezpieczeństwo w drodze ze szkoły do domu
Kielce, dnia……………………….

…………………………………………………..
Czytelny podpis rodziców /opiekunów prawnych

OŚWIADCZENIA

Poniższe oświadczenia proszę potwierdzić jednym końcowym podpisem
1. Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z regulaminem i procedurami obowiązującymi
w świetlicy szklonej (dla rodziców/prawnych opiekunów, którzy nie zgłosili się na zebranie
organizacyjne, regulamin i procedury dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz korytarzu –
przy wejściu na jadalnię).

2. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić),
aby moje dziecko ……………………………………………………………………………..................
(imię i nazwisko dziecka)
w roku szkolnym 20 /20 uczestniczyło w zajęciach komputerowych, organizowanych w bibliotece
szkolnej lub innych zajęciach na terenie szkoły
…………………………………………………………………. ………………………
(podać rodzaj zajęć na które dziecko uczęszcza)
3. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić),
aby moje dziecko korzystało ze sklepiku szkolnego.
4. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na publikację wizerunku mojego dziecka na stronie
internetowej świetlicy szkolnej.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883) do celów związanych z pobytem
dziecka w świetlicy szkolnej.
. Kielce, dnia……………………….
…………………………………………………..
Czytelny podpis rodziców /opiekunów prawnych

