Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA Z ODZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA WYDŁUŻONY
CZAS POBYTU W ROKU SZKOLNYM …………………
Szkoła Podstawowa nr 3
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do świetlicy szkolnej
DANE OSOBOWE DZIECKA
Imię i nazwisko ………………………………………………….. klasa …………
Data i miejsce urodzenia ……………………………………………….
Adres
zamieszkania …………………………………………………………………………………………....
........
Dane matki/ opiekunki prawnej

Dane ojca/ opiekuna prawnego

Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy
Jeżeli jeden z rodziców ma ograniczone lub odebrane prawa rodzicielskie, prosimy o zaznaczenie w
karcie i dostarczenie kserokopii wyroku sądowego.
1. POŚWIADCZENIE
ZATRUDNIENIA
RODZICÓW/
OPIEKUNÓW
PRAWNYCH Wymagane są pieczęcie zakładu pracy wraz z podpisem osoby uprawnionej
do potwierdzenia zatrudnienia lub zaświadczenie o zatrudnieniu dostarczone na osobnej
kartce.
Miejsce zatrudnienia matki
Miejsce zatrudnienia ojca
/pieczątka zakładu pracy/

/pieczątka zakładu pracy/

/podpis osoby upoważnionej do potwierdzenia
zatrudnienia/

/podpis osoby upoważnionej do potwierdzenia
zatrudnienia/

2.
Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka , utrwalonego na
zdjęciach z imprez świetlicowych na stronie internetowej szkoły oraz w prasie lokalnej.
TAK
NIE
3. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY
➢
Świetlica czynna jest w godz. 6.00 – 8.00 i od 13:10- 17.00. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić
wychowawcy swoje przybycie.
➢
Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego
wejścia na teren świetlicy do momentu odebrania go przez uprawnione osoby. Dziecko musi
być odebrane ze świetlicy do godz. 17.00.
➢
Nie podlega opiece wychowawców dziecko przebywające w szkole przed godz. 6.00 oraz po
godz. 17.00 a także to, które danego dnia nie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych bądź nie dotrze
do świetlicy zaraz po nich.
➢
Odebrać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice prawni opiekunowie lub osoby przez nich
upoważnione (zapisane na karcie zgłoszenia lub na osobnym pisemnym oświadczeniu).
➢
Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest powiadomić wychowawcę świetlicy o
odbiorze dziecka. Dziecko nie może opuścić świetlicy na telefoniczną prośbę rodzica. Rodzic
nie może umawiać się z dzieckiem przed szkołą, szatnią itp. Uczniowie mogą samodzielnie
wychodzić ze świetlicy tylko za pisemnym zezwoleniem rodziców.
➢
Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania zasad bezpiecznego
pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz szanowania
sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. Zachowanie dziecka w świetlicy może mieć
wpływ na jego ocenę z zachowania.
➢
Zabronione jest używanie telefonów komórkowych oraz innych elektronicznych nośników

➢

➢
➢
➢
➢

➢

dźwięku i obrazu. Jedynie w wyjątkowych okolicznościach i za zgodą nauczyciela dziecko ma
możliwość przeprowadzenia krótkiej rozmowy telefonicznej z rodzicem/opiekunem.
W przypadku, gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych oraz gdy bezskutecznie
wyczerpane zostały wszystkie środki zapobiegawcze (współpraca z rodzicami pedagogiem
szkolnym i wychowawcą klasy), możliwość uczęszczania dziecka na świetlicę zostaje
zawieszona.
Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe rzeczy dzieci
przynoszone z domu.
Rodzice dzieci uczęszczających do świetlicy powinni zapewnić materiały przeznaczone do zajęć
świetlicowych.
W świetlicy obowiązuje obuwie zmienne. Kurtki i bluzy dzieci pozostawiają w szatni szkolnej.
Za celowo zniszczone przedmioty, sprzęty, zabawki, gry itp. rodzice ponoszą odpowiedzialność
finansową lub materialną.
Jeżeli rodzice nie odbierają dziecka do godz. 17.00, nauczyciel: kontaktuje się telefonicznie z
rodzicami/ opiekunami prawnymi, powiadamia dyrektora szkoły, powiadamia odpowiednie
organy.

ZOBOWIĄZANIA
Oświadczam, że przedłożone przeze mnie dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym i
zobowiązuję się do informowania o wszelkich zmianach zawartych w niniejszym zgłoszeniu i
oświadczeniu i ich uaktualnienia.
• Zobowiązuję się do przyprowadzania do świetlicy zdrowego dziecka.
• Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem świetlicy oraz zasadami w niej
obowiązującymi i zobowiązuję się go przestrzegać.
Zobowiązuję się do punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy i jednocześnie biorę
odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka pozostającego na terenie szkoły poza
godzinami pracy świetlicy i zajęć lekcyjnych.

Data ………………………………………

Załącznik nr 2

Podpisy rodziców/ opiekunów prawnych
..………...……………….. …………………
...…………………………………………….

INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ
1. Imię i nazwisko dziecka …………………………………….
2. Klasa ……………
OSOBY UPRAWNIONE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY:
Imię i nazwisko

Rodzaj

osoby uprawnionej do odbioru
(łącznie z rodzicami/prawnymi opiekunami)

pokrewieństwa z
dzieckiem

Nr dowodu
osobistego

Telefon

Bierzemy pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego
odbioru przez wskazaną powyżej uprawnioną osobę.
Godziny pobytu dziecka w świetlicy ( proszę wypełnić tabelę, wpisując w odpowiednie miejsc znak
X)
Poniedziałek Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
6.00-8.00
13.00 –14.00
14.00 –15.00
15.00 –16.00
16.00-16.30
16:30-17:00
W przypadku zgody na samodzielny powrót dziecka do domu, rodzice (opiekunowie prawni)
zobowiązani są wypełnić poniższe oświadczenie:
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że dziecko ………………………………………… może na moją odpowiedzialność
samodzielnie wychodzić ze świetlicy szkolnej o podanej przeze mnie godzinie:
Dzień tygodnia
godzina
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

