Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Oświęcimiu
ul. Juliusza Słowackiego 2a, 32-600 Oświęcim
telefon/fax: 33 844 56 91, e-mail: sp11@eduoswiecim.pl

WNIOSEK DOT. ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY

Proszę o przyjęcie ................................................................ ucz. klasy ............ do świetlicy szkolnej
(imię i nazwisko dziecka)

działającej w Szkole Podstawowej

z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika

w Oświęcimiu.
1. CZAS PRZEWIDYWANEJ OBECNOŚCI DZIECKA W ŚWIETLICY:
PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

GODZINY:

Uwaga! W celu zapewnienia pełnej opieki nad dziećmi oraz realizacji planu pracy świetlicy oraz
organizacji pracy szkoły, prosimy o stałe pory odbierania dzieci w następujących godzinach:
11:30 – 11:45

12:30 – 12:45

13:30 – 13:45

14:30 – 17:00

W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka informacje w formie
pisemnej potwierdzonej datą i podpisem przekażę nauczycielowi świetlicy
2. DZIECKO BĘDZIE UCZĘSZCZAŁO NA OBIADY*

TAK

NIE

* odpowiednie zaznaczyć

3. RODZAJ ZAJĘĆ PREFEROWANYCH PRZEZ DZIECKO (proszę zaznaczyć X):
LITERACKIE

UMUZYKALNIAJĄCE

TEATRALNE

SPORTOWE

PLASTYCZNE

RELAKSACYJNE

INNE*

* PROSZĘ WPISAĆ WŁASNĄ PROPOZYCJĘ ZAJĘĆ

4.

UPOWAŻNIENIE

Ja, ..............................................................., upoważniam do odbioru ze świetlicy szkolnej mojego
(imię i nazwisko rodzica)

dziecka, ......................................................, następujące osoby:
(imię i nazwisko dziecka)

1. ...................................................................................................…
(imię, nazwisko, seria i numer )

2. ......................................................................................................
(imię, nazwisko, seria i numer dowodu osobistego)

3. ...................................................................................................…
(imię, nazwisko, seria i numer dowodu osobistego)

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Oświęcimiu
ul. Juliusza Słowackiego 2a, 32-600 Oświęcim
telefon/fax: 33 844 56 91, e-mail: sp11@eduoswiecim.pl

……………………………
miejscowość, data

6.

…..…………………………………………..
czytelny podpis rodzica

ZGODA NA SAMODZIELNY POWRÓT DZIECKA DO DOMU*
Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka, ......................................................,
(imię i nazwisko dziecka)

ze świetlicy szkolnej do domu o godzinie:

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

GODZINY:
* Wypełniamy opcjonalnie – tylko w przypadku zgody na samodzielne opuszczenie świetlicy, dziecko musi mieć skończone 10 lat.

……………………………
miejscowość, data

7.

…..…………………………………………..
czytelny podpis rodzica

ZGODA NA UDZIAŁ W IMPREZACH
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka, ......................................................, w zajęciach
(imię i nazwisko dziecka)

i imprezach organizowanych w godzinach pracy świetlicy.

……………………………
miejscowość, data

…..…………………………………………..
czytelny podpis rodzica

