KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Na rok szkolny………………. /…………………..
Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie dziecka
I. Dane osobowe dziecka
Imiona i nazwisko
Klasa
Data i miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania

II. Dane osobowe rodziców (opiekunów prawnych)
Imiona i nazwiska rodziców
(opiekunów prawnych)

Numer telefonu kontaktowego

Godziny pracy matki (opiekuna prawnego)

Godziny pracy ojca (opiekuna prawnego)

III. Informacje o czasie pobytu dziecka w świetlicy
Dzień tygodnia
Poniedziałek

Godzina przyjścia

Godzina wyjścia

Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
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IV. Informacje o odbieraniu dziecka ze świetlicy
Osoby upoważnione do odbioru dziecka
Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

Dziecko jedzie do domu autobusem szkolnym

TAK / NIE

Numer
dowodu osobistego

(zaznaczyć właściwe)

W przypadku zgody na samodzielny powrót dziecka do domu, rodzice (opiekunowie prawni)
zobowiązani są wypełnić oświadczenie:

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że dziecko ………………………………………………………………………………… może na moją
odpowiedzialność samodzielnie wychodzić ze świetlicy szkolnej:
Dzień tygodnia
Poniedziałek

Godzina wyjścia

Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

Zmiany dotyczące samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy i osób
upoważnionych do odbioru dziecka należy zgłaszać na piśmie
wychowawcom świetlicy. Pismo takie powinno posiadać datę,
czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego), numer dowodu osoby
odbierającej dziecko. Bez takiego upoważnienia dziecko nie może
opuścić świetlicy.
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V. Informacje o zdrowiu dziecka (choroby, alergie, stale zażywane leki itp.)

VI. Informacje o szczególnych zainteresowaniach lub uzdolnieniach dziecka

VII. Zobowiązania






Zobowiązuję się do informowania o wszelkich zmianach danych zawartych
w niniejszym zgłoszeniu i ich uaktualniania.
Zobowiązuję się do przyprowadzania do świetlicy tylko zdrowego dziecka.
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem świetlicy i zobowiązuję się go
przestrzegać.
Zobowiązuję się również do punktualnego odbierania mojego dziecka ze świetlicy
i jednocześnie biorę odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka
pozostającego na terenie szkoły po godzinach pracy świetlicy szkolnej.
Zobowiązuję się do zaznaczenia i dostarczenia dokumentu, jeżeli jeden z rodziców ma
ograniczone lub odebrane prawa rodzicielskie.

--------------------------------------------------------------, dnia ----------------------------------

-----------------------------------------------------------podpis matki (opiekunki prawnej)

----------------------------------------------------podpis ojca (opiekuna prawnego)
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REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY
1. Celem świetlicy szkolnej jest organizowanie zajęć dydaktyczno–wychowawczych
i opiekuńczych dla dzieci rodziców pracujących.
2. Świetlica jest otwarta w godzinach 6:30 – 16:00.
3. Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od
momentu jego wejścia na teren świetlicy do momentu odebrania go przez osoby do
tego uprawnione (bądź samodzielnego wyjścia za zgodą pisemną rodzica). Dziecko
musi być odebrane ze świetlicy do godziny 16:00.
4. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy.
Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do świetlicy.
5. Rodzic ma obowiązek poinformować wychowawcę świetlicy o nieobecności dziecka
na zajęciach w świetlicy.
6. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice / opiekunowie prawni lub osoby
przez nich upoważnione pisemnym upoważnieniem. Osoba odbierająca dziecko ze
świetlicy zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy. Uczniowie
mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, jeżeli posiadają pisemne
pozwolenie rodziców.
7. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych
zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy,
kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do szanowania
sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. Zachowanie dziecka w świetlicy może
mieć wpływ na jego ocenę z zachowania.
8. W przypadku, gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci oraz gdy
zostały wyczerpane wszystkie środki zapobiegawcze (współpraca z rodzicami,
psychologiem i pedagogiem szkolnym), a zachowanie dziecka nie uległo zmianie –
możliwość uczęszczania na świetlicę może zostać zawieszona.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem pracy świetlicy.
Zobowiązujemy się do przestrzegania regulaminu świetlicy oraz do ścisłej współpracy
z personelem świetlicy w celu zapewnienia dziecku najlepszych warunków pobytu
w świetlicy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------data

------------------------------------------------------podpisy rodziców / opiekunów prawnych
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