KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Szkoły Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie ul. Przygodna 2
http://www.swietlicasp109.pl/ e-mail: swietlicasp109.warszawa@o2.pl tel. /22/ 277 11 32
na rok szkolny 2017/2018
1. Imię i nazwisko dziecka......................................................................Klasa.................
2. Data urodzenia........................................................miejsce urodzenia.............................
3. Adres zamieszkania dziecka.............................................................................................
4. Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów...........................................................................
Adres zamieszkania rodziców / opiekunów......................................................................
...........................................................................................................................................
Telefon komórkowy: mamy..............................................................................................
taty……………………………………………………………….
5. Miejsce pracy mamy:................................................................tel....................................
Miejsce pracy taty.....................................................................tel ...................................
6. Godziny pracy świetlicy szkolnej:

7.00 – 17.30
7. Oświadczenie o pobycie dziecka w świetlicy
Oświadczam/y, iż dziecko będzie korzystać z zajęć świetlicowych w danym roku
szkolnym. Wpłata wynosi 80 złotych za rok szkolny.
8. Oświadczenie o odbieraniu dziecka ze świetlicy.
Oświadczam/y, iż w przypadku gdy dziecko ze świetlicy nie będzie mogło być przez
nas odebrane to dołączymy pisemne upoważnienie dla osób, które poza nami będą
mogły odbierać dziecko ze świetlicy.
9. Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zawartych
w ,,Karcie zapisu” w zakresie zgodnym z realizacją zadań opiekuńczo –
wychowawczych i dydaktycznych świetlicy oraz na prezentowanie prac mojego
dziecka w konkursach oraz udział w wycieczkach i uroczystościach
organizowanych przez świetlicę szkolną.
10. Oświadczam, że zostałam/łem zapoznana/ny z Regulaminem Świetlicy oraz
,,Regułami bycia razem”.
11. Zainteresowania dziecka w opinii rodziców/ opiekunów:............................................
.......................................................................................................................................
12. Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie
dziecka w świetlicy szkolnej (stan zdrowia, uczulenia, alergie, ewentualnie inne
potrzeby specjalne itp.)
.......................................................................................................................................

13. Zezwalam na samodzielne powroty mojego dziecka do domu (dotyczy dzieci powyżej
7 lat)
TAK

NIE

o godzinie …………………
14.

□ Wyrażam zgodę na odrabianie lekcji w świetlicy szkolnej
□ Nie wyrażam zgody na odrabianie lekcji w świetlicy szkolnej

15. Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy

od kiedy do kiedy
ważne jest
upoważnienie

imię i nazwisko
osoby odbierającej

stopień
pokrewieństwa

nr telefonu
osoby odbierającej

Podpis rodziców/opiekunów prawnych

Mama …………………………………….
Tata……………………………………..
Warszawa, dn. ………………………. 2017 r.
Wpłata
Data wpłaty
Podpis osoby przyjmującej
Podpis osoby wpłacającej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

