KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY W SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO
W LEGIONOWIE
W ROKU SZKOLNYM 20…/20….
Część A, C (wypełniają Rodzice)
I.

Dane osobowe dziecka:

Imię i nazwisko …………………………………………………...…………………klasa…….
Data i miejsce urodzenia……………………………………………………….…………….….
Adres zamieszkania

II.

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

Dane rodziców:
Matka

……………………………………………

Ojciec
……………………………………

(imię, nazwisko, telefon)

……………………………………………
(czytelny podpis)

(imię, nazwisko, telefon)

……………………………………
(czytelny podpis)

Powód dla którego dziecko zgłoszone jest do świetlicy*:
*odpowiednie zaznaczyć
Dziecko uczęszcza do klas 1 – III.

TAK

NIE

Samotnie wychowująca/y matka/ojciec*.

TAK

NIE

Wobec
matki/ojca
orzeczono
umiarkowany
stopień
niepełnosprawności/całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność
do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów.

TAK

NIE

Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej.

TAK

NIE

Oboje rodzice pracują lub studiują w trybie dziennym.

TAK

NIE

Rodzeństwo kontynuuje edukację w szkole.

TAK

NIE

Rodzeństwo ma orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności.

TAK

NIE

III.

IV.

Zainteresowania lub uzdolnienia dziecka

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

V.

Inne informacje o dziecku

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

VI.

Dziecko odbierane będzie przez:

Proszę podać wszystkie osoby pełnoletnie upoważnione do odbioru dziecka. (Osoby
niepełnoletnie należy upoważnić na oddzielnym druku).
Lp.

Nazwisko i imię

Seria i numer
dowodu osobistego

Stopień
pokrewieńst
wa

Telefon

1
2
3
4
5
6
7
8
* INFORMACJA
Dziecko do lat 7 nie może samodzielnie poruszać się po drogach.
Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły odpowiadają Rodzie lub inne upoważnione
przez nich osoby.
Osobom nieupoważnionym oraz Rodzicom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą
przekazywane.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………………………..
Data

……………………………………………………
Podpis Rodziców

------------------------------------------------------------------------------------------------Część B (Wypełnia Komisja Kwalifikacyjna)
Decyzją Komisji Kwalifikacyjnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. J. Kusocińskiego w Legionowie,
na posiedzeniu w dniu ………………………………….
1) Zakwalifikowano dziecko ……… ……………………………………………..…. od dnia …………………
imię i nazwisko dziecka

2) Nie zakwalifikowano dziecka …………………………………………………….……………….. z powodu
imię i nazwisko dziecka

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………
Podpis przewodniczącego Komisji

Podpisy Członków Komisji:

………………………………

…………………………………
…………………………………
…………………………………

Dziecko wypisano ze świetlicy od dnia …………………………………….
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Część C

KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO ŚWIETLICY W SZKOLE

PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO
W LEGIONOWIE
W ROKU SZKOLNYM 20…/20….
Część C (wypełniają Rodzice - należy dostarczyć do 5 września)
Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………...…… klasa ………..

VII. Informacje o godzinach pobytu dziecka w świetlicy szkolnej:
Syn/córka będzie przebywać w świetlicy codziennie od godziny ….. do ……..godziny
Syn/córka będzie przebywać w świetlicy w wybrane dni:
Poniedziałek na ………..godzin dziennie od ………. do …………..
Wtorek

na ………..godzin dziennie od ………. do …………..

Środa

na ………..godzin dziennie od ………. do …………..

Czwartek

na ………..godzin dziennie od ………. do …………..

Piątek

na ………..godzin dziennie od ………. do …………..

VIII. Informacje o odbieraniu dziecka ze świetlicy i samodzielnych
powrotach do domu:
Proszę wysłać dziecko samodzielnie na moją odpowiedzialność:
Poniedziałek o godz. ………………..
Wtorek o godz. ………………………
Środa o godz. ………………………..
Czwartek o godz. ……………………
Piątek o godz. ……………………….

Oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo
dziecka od chwili jego samodzielnego wyjścia ze świetlicy.

………………………………………..
Data

……………………………………………………
Podpis Rodziców

Ustawa z 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym (art. 43 ust.1).
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