SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W DZIAŁDOWIE
Adres: ul. Sportowa 1, 13-200 Działdowo Tel.: (23) 697 40 64 Fax: (23) 697 99 36 Tel. kom.: 501611173

Strona internetowa: www.sp2dzialdowo.pl

e-mail: sp2dzialdowo@onet.pl

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. KRÓLOWEJ JADWIGI
W DZIAŁDOWIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Imię i nazwisko ucznia:…….…………………………………………………………………………………….……………
Klasa ................................... …Wychowawca klasy ……………………….…………………………………….………...
Data i miejsce urodzenia ............................................ ……………………………………………………………………..
Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..…….
Adres zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów ............................………………………………….……………..
Telefon domowy ....................................................................................…………………………………………………
Tel. komórkowy : matki ................................................................. ojca…………………………………………………
Miejsce pracy matki, nr telefonu .........................................................…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Miejsce pracy ojca, nr telefonu ………………………………………………………………………………………………
Czy dziecko będzie korzystało z obiadów w stołówce szkolnej? ………………………………………………………..
Czym dziecko się interesuje ? Co lubi robić w wolnym czasie ? ………………………………………………………
Dodatkowe istotne informacje na temat dziecka , mogące mieć wpływ na jego pobyt w świetlicy
(w tym informacje o stanie zdrowia, zażywanych na stałe lekach) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………
Czytelny podpis obojga rodziców/ opiekunów prawnych *

Komisja kwalifikacyjna

Dziecko zostało przyjęte do świetlicy szkolnej z dniem ..............................................................................................
Dziecko zostało wypisane ze świetlicy szkolnej z dniem ............................................................................................

*w przypadku pozbawienia/ograniczenia władzy rodzicielskiej - obowiązek dostarczenia odpowiedniego dokumentu
(kserokopii).

INFORMACJE O POBYCIE I ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY

1. Oświadczam, że moje dziecko ............................................................................... klasa…………

będzie przebywać w świetlicy szkolnej od godziny………………………..……………… …..…do godziny
……….................................................................................................................... ......................

2.Oświadczam, ze wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu, wyjście ze świetlicy
szkolnej o godzinie ..............................................
Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka
do domu.

………………………………………....
/data, podpis rodzica, opiekuna/

3.Oświadczam, ze będę odbierać dziecko osobiście lub wyłącznie przez niżej wymienione osoby
(podać imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego) :

1. ............... ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. ............... .............................................................................................................................................
3. ............... ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..
/data, podpis rodzica, opiekuna/

Jednorazowe upoważnienia czy zezwolenia należy przekazywać w formie pisemnej do
wychowawcy.

