KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Londzina w Zabrzegu
na rok szkolny 2020/2021
(Kartę wypełniają rodzice)

I. Informacje o uczniu
Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………..

Klasa ….................

Data i miejsce urodzenia dziecka .................................................................................................
Adres zamieszkania dziecka.........................................................................................................
Imię i nazwisko matki ........................................................................... Tel.................................
Imię i nazwisko ojca ........................................................................... Tel................................
Telefon domowy ………………………………
Ważne informacje o dziecku (np. problemy rozwojowe, choroby przewlekłe, alergie, zażywane na stałe leki,
powody do szczególnej uwagi ze strony wychowawcy)………………………………………………
....……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym oraz
wyrażam zgodę (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, z późn.
zm.) na ich zbieranie i przetwarzanie do celów związanych z realizacją procesu opiekuńczowychowawczego w świetlicy szkolnej.

………………………..............

…………………................

………………………..............

(podpis matki)

(podpis ojca)

(miejscowość, data)

II Informacje o czasie pobytu dziecka w świetlicy (W związku z dużą liczbą chętnych prosimy o dokładne podanie
godzin przebywania dziecka w świetlicy.)
Dzień tygodnia

Przed lekcjami
od godz.

do godz.

Po lekcjach
od godz.

do godz.

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

III Informacje dotyczące odbioru dziecka ze świetlicy
WARIANT 1 Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu
w następujących dniach i godzinach:
Dzień tygodnia Godzina samodzielnego opuszczenia przez dziecko
świetlicy szkolnej
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Oświadczam również, że po opuszczeniu przez dziecko świetlicy szkolnej ponoszę za nie pełną
odpowiedzialność.

………………………..............
(miejscowość, data)

…………………................
(podpis matki)

………………………..............
(podpis ojca)

WARIANT 2 Oświadczam, że będę odbierać dziecko osobiście lub będzie ono odbierane wyłącznie
przez wymienione poniżej osoby:
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dziecka
Stopień pokrewieństwa

Oświadczam również, że ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka odbieranego
ze świetlicy przez upoważnioną przeze mnie osobę.

………………………..............
(miejscowość, data)

…………………................

………………………..............

(podpis matki)

(podpis ojca)

IV Ważne informacje


Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.05.



Warunkiem uczęszczania dziecka na świetlicę jest wypełnienie przez rodziców karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej. Rodzice zobowiązani są
także do uaktualniania danych.



Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia na teren świetlicy do momentu odebrania go
przez osoby do tego upoważnione lub gdy samodzielnie wychodzi do domu o podanej przez rodzica godzinie.



Dziecko do świetlicy przychodzi samodzielnie przed lub po zakończonych zajęciach lekcyjnych. Wychowawcy świetlicy nie mają obowiązku
odbierania dziecka z klasy po zakończonych lekcjach. W związku z tym nie podlega opiece wychowawców świetlicy dziecko, które nie dotrze na
świetlicę o wyznaczonej przez rodzica godzinie. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do świetlicy wychowawcom świetlicy.



Rodzic ucznia z klas I – III zapisanego na świetlicę szkolną ma obowiązek powiadomić pisemnie lub przez dziennik elektroniczny wychowawcę
dziecka o tym, że w danym dniu nie będzie ono uczestniczyło w zajęciach na świetlicy. Fakt ten należy zgłosić najpóźniej w dniu, kiedy dziecko
jest zwolnione.



Uczniowie mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, jeżeli posiadają pisemną zgodę rodziców.



Odebrać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba upoważniona do odbioru dziecka
ze świetlicy powinna posiadać przy sobie dowód tożsamości (w przypadku ucznia legitymację szkolną) i na żądanie pracowników świetlicy okazać go.
Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze świetlicy przez upoważnioną przez nich osobę. Osoba
odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest powiadomić o tym fakcie wychowawcę świetlicy.



O wszystkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie dziecka przez osobę dotąd nieupoważnioną, samodzielne
wyjście, itp.) rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie z datą i podpisem. Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić
świetlicy.



Dzieci uczęszczające na świetlicę w trakcie przerw pozostają w sali świetlicowej. W wyjątkowych sytuacjach opiekę nad dziećmi przebywającymi
w świetlicy może sprawować inny nauczyciel lub pracownik szkoły.



Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej
im. ks. Józefa Londzina w Zabrzegu oraz zasad dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad
higieny oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.



Dzieci przebywające w świetlicy mogą korzystać z jej wyposażenia wyłącznie pod opieką i za zgodą wychowawcy świetlicy. W przypadku celowego
zniszczenia wyposażenia świetlicy przez ucznia jego rodzice mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony
sprzęt.



W przypadku, gdy rodzice dziecka nie przestrzegają Regulaminu świetlicy szkolnej albo zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci
i gdy zostały wyczerpane wszystkie środki zapobiegawcze (współpraca z rodzicami, pedagogiem szkolnym), a zachowanie dziecka nie uległo zmianie
– możliwość jego uczęszczania na świetlicę może zostać zawieszona.



Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice mogą zgłaszać i omawiać z wychowawcami świetlicy.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem świetlicy szkolnej oraz zobowiązuję się do jego
przestrzegania, a także do ścisłej współpracy z personelem świetlicy, w celu zapewnienia swojemu
dziecku najlepszych warunków pobytu w świetlicy.

………………………..............
(miejscowość, data)

…………………................

………………………..............

(podpis matki)

(podpis ojca)

