pieczęć świetlicy środowiskowej

PRZED WYPEŁNIENIEM PRZECZYTAĆ CAŁOŚĆ
Uwagi: Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie dziecka.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ
W CENTRUM CHALLENGER
ul. Chabrów 52, 45-211 Opole
w roku szkolnym 2014/2015
I. INFORMACJE O DZIECKU
Imię i nazwisko dziecka: …………………………………………..............…
Szkoła: ................................................................. klasa: …………….
Data urodzenia: ………………………….. miejsce urodzenia: ……….…………………………..
PESEL dziecka: ………………………………............................................................................
Adres zamieszkania/pobytu: .........................................................................................................
II. INFORMACJE O RODZINIE
1. Dane dotyczące rodziców/opiekunów
Matka dziecka (opiekun) pracuje w .........................................................................................................................
na stanowisku ................................................................... w godz. ................. tel. ..................................................
Ojciec dziecka (opiekun) pracuje w ...........................................................................................................................
na stanowisku ................................................................... w godz. ................. tel. ..................................................
III. DANE DOTYCZĄCE ROZWOJU DZIECKA (NALEŻY WSTAWIĆ X PRZY WYBRANEJ ODPOWIEDZI LUB
UZUPEŁNIĆ WYPOWIEDŹ)
l.p.
1.

2.
3.

4.

5.

Pytania dotyczące rozwoju dziecka
TAK
NIE
Czy dziecko choruje?
Jeśli tak proszę podać typ schorzenia ........................................................................
..................................………………………………………………………………...
Czy dziecko jest uczulone? Czy ma jakieś zalecenia żywieniowe?
Jeśli tak to na co i jakie? ............................................................................................
Czy dziecko jest pod stałą opieką specjalistyczną?
Jeśli tak to pod opieką jakiego specjalisty? ...............................................................
…………………………………………….................................................................
Czy są sytuacje, których dziecko nie lubi lub boi się?
Jeśli tak to jakie? ........................................................................................................
……………………………………………………………………………..................
Które z wymienionych cech najbardziej charakteryzują Pani/Pana dziecko? Należy podkreślić
maksymalnie trzy właściwe cechy: spokojne, pogodne, odważne, ruchliwe, płaczliwe, lękliwe, zamknięte
w sobie, unikające kontaktu z innymi osobami, nieśmiałe, agresywne, obojętne, nadpobudliwe,
wstydliwe, inne (jakie? ...............................................)

OŚWIADCZENIE RODZICA:

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę i chęć uczestnictwa mojej/go córki/syna w zajęciach
organizowanych w Świetlicy Środowiskowej w Centrum Challenger.
2. Oświadczam, że przejmuję pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka w
drodze do Świetlicy i na powrót dziecka z zajęć organizowanych przez Świetlicę.
3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na dożywianie dziecka w Świetlicy.
4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na fotografowanie mojego dziecka i zamieszczanie zdjęć na
stronie internetowej lub w celach promocji świetlicy.
5. Oświadczam, iż zapoznałam/em się z informacją, że Świetlica jest czynna od poniedziałku do
piątku w godzinach od 14:00 do 18:00.
6. Zostałam/em poinformowana/y, że Pracownicy Świetlicy odpowiadają za bezpieczeństwo
dzieci uczęszczających do niej tylko podczas zajęć przez nich organizowanych. W przypadku
samowolnego oddalenia się dziecka od grupy, Pracownicy Świetlicy nie ponoszą
odpowiedzialności za bezpieczeństwo wychowanka.
……………………………………
(data i podpis rodzica, opiekuna)

