WNIOSEK O PRZYJECIE DZIECKA DO ŚWIETLICY
w roku szkolnym …………………..
DANE DZIECKA:
Imię i nazwisko…………………………………………....
klasa………
Data urodzenia
……………… pesel......................................................

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY
Dziecko będzie przebywać w szkole/ świetlicy w godz. od …………do………..
Osoby upoważnione do odbioru :

matka ( nr D.O………………………) - tak/nie**),

ojciec ( nr D.O…………………………..) - - tak/nie**),
**)- niewłaściwe skreślić

Miejsce zamieszkania …………………………………………........................................

Inne osoby ( podać nr D.O.) :
……………………………………………………………………………………………

…………………………………………….…………………………….
DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW *)

……………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko matki/opiekunki …………………………………………………….
miejsce pracy………………………………………. …. tel…………………………..…
Imię i nazwisko ojca/opiekuna………………………………………………………..….
miejsce pracy…………………………………………….tel……………………………..

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

WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU ( Leki przyjmowane, choroby przewlekłe,
uzdolnienia, zainteresowania , inne
……………………………………………………………………

Zobowiązujemy się odbierać dziecko ze świetlicy najpóźniej do godz. 17. 30
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od
momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej , upoważnioną przez nas osobę.

……….……………………………………………………………………………….

Deklaruję kwotę …………… ………….. jako opłatę za świetlicę

………………………………………………………………………………………….

W ubiegłych latach było to 200zł/rok ( pieniądze wracają do państwa dzieci w postaci materiałów

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

plastycznych, wody do picia , wyjazdów na wycieczki organizacji imprez , nagród , pomocy, itp.)
w/w kwotę – sumę wpłacę: na konto świetlicy / do kierownika świetlicy
jednorazowo za cały rok / na początku każdego semestru / będę wpłacać co miesiąc **)
**)- niewłaściwe skreślić

nr konta świetlicy SP 70

42 1020 1068 0000 1502 0226 7417
*) Wyrażam zgodę na zbieranie danych osobowych dziecka i naszych oraz osób uprawnionych do odbioru
dziecka przez szkole zgodnie z ustawą z 29.VIII.97 o ochronie danych osobowych dane dotyczące miejsca pracy,
telefonów rodziców/opiekunów zbierane są w celu uzyskania szybkiego kontaktu w sytuacjach tego wymagających np.
choroba dziecka, będą udostępniane tylko nauczycielom opiekującym się dzieckiem.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem świetlicy SP 70
podpisy czytelne :

matki/opiekunki ………………………..

data , ………………

ojca/opiekuna

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

………………...............

