KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY
Dane rodzica (opiekuna):
Imię i nazwisko : ……………………………………………………………………………………………………………………
Adres : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Dane dziecka :
Imię i nazwisko : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Data urodzenia, miejsce : ……………………………………………………………………………………………………….
Nazwa szkoły, klasa : ………………………………………………………………………………………………………………
Dziecko uczęszczać będzie na zajęcia w świetlicy w następujących dniach:
- poniedziałek w godzinach………………………………………..
- wtorek w godzinach…………………………………………………
- środa w godzinach……………………………………………………
- czwartek w godzinach………………………………………………
- piątek w godzinach……………………………………………………
Ważne informacje dotyczące dziecka ( alergie, inne choroby, stałe przyjmowanie leków)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dziecko ze świetlicy będzie samodzielnie wracać do domu. TAK/NIE
Dziecko ze świetlicy będzie odbierane przez rodziców/opiekunów. TAK/NIE
Dziecko ze świetlicy będzie odbierane przez inne osoby niż rodzic/opiekun. TAK/NIE

Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy :
Imię, nazwisko, pokrewieństwo :…………………………………………………………………………………………….
Telefon :……………………………………………………………………..

Oświadczam, iż akceptuję poniższe informacje:

1. Świetlica czynna jest w godz. 12.00-16.00.
2.
3.
4.
5.

Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.
Nie podlega opiece dziecko, które nie dotrze do świetlicy.
Obowiązkiem dziecka jest zgłoszenie nauczycielowi swojego przyjścia na świetlicę.
Dziecko
przebywające
na świetlicy
zobowiązane
jest
do przestrzegania regulaminu świetlicy oraz czynnego udziału w zajęciach.
6. Odbierać dziecko mogą jego rodzice/ opiekunowie lub osoby wskazane przez rodzica
w „Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy”.
7. Każda osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest ten fakt zgłosić wychowawcy.
8. Uczniowie posiadający pisemną zgodę rodziców mogą samodzielnie wychodzić
ze świetlicy do domu, po zgłoszeniu wyjścia wychowawcy.
9. Rodzice, których dziecko samodzielnie wraca do domu, ponoszą pełną
odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo.
10. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice
muszą powiadomić wychowawców pisemnie (z datą i podpisem).

……………………………………………………………………………
(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna)

Oświadczam, iż informacje zawarte w formularzu są prawdziwe.
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w KARCIE
ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY na potrzeby pobytu dziecka w świetlicy, zgodnie z
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1979r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z
2016r. poz. 922)).
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych
zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowanych podczas pobytu w świetlicy na
portalu http://lublin.caritas.pl/ oraz na portalu społecznościowym Facebook pod adresem
https://www.facebook.com/CaritasLublin/
oraz
https://www.facebook.com/Centrum
Charytatywne Caritas w Krasnymstawie/

……………………………………………………………………………….
(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna)

