KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
NA ROK SZKOLNY 2016/2017
KARTĘ WYPEŁNIAJĄ RODZICE LUB PRAWNI OPIEKUNOWIE DZIECKA
Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………
klasa ….................
Data i miejsce urodzenia.............................................................................................................
Adres zamieszkania dziecka.......................................................................................................
Telefon domowy ……………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko matki................................................................ tel............................................
miejsce pracy...............................................................................................................................
(Proszę podać pełną nazwę zakładu pracy z dokładnym adresem)

Imię i nazwisko ojca.....................................................................tel...........................................
miejsce pracy...............................................................................................................................
(Proszę podać pełną nazwę zakładu pracy z dokładnym adresem)

Dziecko będzie korzystało z opieki w świetlicy:
(jeśli dziecko będzie przyprowadzane do świetlicy w godzinach porannych a następnie po zajęciach lekcyjnych będzie
w świetlicy oczekiwało na przyjście opiekunów, należy zaznaczyć odpowiedź pierwszą i drugą ze wskazaniem orientacyjnej
godziny odbierania dziecka)

 przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych od godziny …………………………
 po zakończeniu zajęć lekcyjnych do godziny…………………………
 tylko w oczekiwaniu na zajęcia pozalekcyjne
Czas pobytu dziecka w świetlicy:
Dzień tygodnia

Rano

Popołudniu

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
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Czy dziecko powinno odrabiać lekcje w świetlicy?
(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

 tak, jeśli chce
 nie
Czy dziecko będzie w szkole jadło obiady?
 tak
 nie
Dziecko będzie opuszczać świetlicę:
( proszę zaznaczyć jedna odpowiedź )

 samodzielnie ( dzieci powyżej 7 roku życia) o godzinie ……………………………………
( należy koniecznie wpisać konkretną godzinę, o której dziecko powinno wychodzić ze świetlicy)

 pod opieka
( proszę o wypisanie wszystkich osób upoważnionych do odbierania dziecka ze świetlicy wraz ze wskazaniem stopnia
pokrewieństwa czy rodzaju znajomości)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej

Rodzaj pokrewieństwa
lub znajomości

1.
2.
3.
4.
5.
Dodatkowe informacje o dziecku ( stan zdrowia, alergie, zainteresowania, itp.)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem
faktycznym.
…........................
data

…............................................................
podpis rodzica/opiekuna prawnego
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WAŻNE INFORMACJE
1. Świetlica jest czynna w godzinach 6.30 – 17.30 .
2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.

3. Odpowiedzialność nauczyciela — wychowawcy świetlicy za dziecko rozpoczyna się

z

chwilą przybycia ucznia do świetlicy.
4. 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.
5. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną
ponoszą rodzice/opiekunowie.
6. Opiekunowie świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty osobiste
uczniów.
7. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz niezwłocznej
aktualizacji danych.
8. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni, lub osoby przez nich
upoważnione

pisemnym

oświadczeniem.

Osoba

odbierająca

dziecko

zobowiązana

jest

powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.
9. Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców i mogą samodzielnie wychodzić ze
świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić opiekunowi pełniącemu dyżur.
10. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie dziecka
przez osobę dotąd nieupoważnioną lub samodzielne wyjście itp.) rodzice muszą powiadomić
wychowawców świetlicy na piśmie (z datą i podpisem).
Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.
11. Ważne telefony:
Szkoła

61 8143106

Dyrektor Elżbieta Zapłata-Szwedziak 509686063
Kierownik świetlicy Anna Szymczak-Mazur 697651470
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