KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Wł. Broniewskiego
w Trzciance
na rok szkolny 2020/2021
(Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka)

Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej
Imię i nazwisko dziecka
...................................................................................................................................................................................................................
Klasa .......................................................................
Adres zamieszkania dziecka
..................................................................................................................................................................................................................
Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych), nr telefonu kontaktowego
matki ........................................................... ..tel. ...............................................................................
ojca………………………………………………..tel.……….....................................................................
opiekuna prawnego ………………………………………tel..………………………………………….
Ważne informacje dotyczące zdrowia dziecka (choroby, alergie itp.)
................................................................................................................................................................................................................
Trzcianka, dnia........................

……...………………………………………..
Podpis rodziców/opieńków

INFORMACJE O ODBIORZE DZIECKA ZE ŚWIETLICY
(proszę wybrać odpowiedni wariant)
Wariant 1.
Oświadczamy, że odbierzemy dziecko osobiście lub wyłącznie przez poniżej wymienione osoby:
1.

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………….

Stopień pokrewieństwa……………………………………………………………………………………………………………….
2.

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………..

Stopień pokrewieństwa………………………………………………………………………………………………………….……

3.

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………….……….

Stopień pokrewieństwa…………………………………………………………………………………………………….…………
…………………....................................................
Podpis rodziców/opiekunów
Wariant 2.
Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na opuszczanie przez nasze dziecko świetlicy szkolnej i samodzielny jego
powrót do domu (proszę określić dni i godziny)
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
Jednocześnie informujemy, że ponosimy pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu
od chwili ukończenia przez nie zajęć lekcyjnych lub świetlicowych.
................................................................................
Podpis rodziców/opiekunów
Wariant 3. Dotyczy uczniów dojeżdżających
Oświadczamy, że wyrażamy zgodę* / nie wyrażamy zgody* na uczęszczanie naszego dziecka na zajęcia
świetlicowe.
Jednocześnie informujemy, że ponosimy pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do
domu.
(Uczeń nie może po ukończonych zajęciach lekcyjnych, przebywać na terenie szkoły).
*Niepotrzebne skreślić
…………................................................................
Podpis rodziców/opiekunów

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Wł. Broniewskiego
w Trzciance
na rok szkolny 2020/2021
WAŻNE INFORMACJE
1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 6:30 – 16.00.
2. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie, którzy spełniają jeden z poniższych warunków,
(obowiązuje zwłaszcza w czasie pandemii COVID – 19) :
a) Oboje rodzice pracują
b) Dziecko przebywa pod opieką tylko jednego z rodziców
c) Dzieci dojeżdżające do szkoły.
3. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.
4. Nie podlega opiece wychowawców dziecko przebywające w szkole przed godz. 6:30, a także to dziecko,
które nie dotrze do świetlicy.
5. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały powierzone jego
opiece,

czyli

przyprowadzone

do

świetlicy

lub

zgłosiły

się

do

niej

same

przed

lub

po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach pozalekcyjnych.
6. Uczeń po wejściu do świetlicy ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela i podpisać listę obecności.
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.
8. Opiekunowie świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty osobiste
uczniów. Prosimy

o nie przynoszenie do szkoły wartościowych przedmiotów [np. telefonów

komórkowych, urządzeń typu MP 3 itp. elektronicznych zabawek].
9. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz niezwłocznej
aktualizacji
danych.
10.
Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni, lub osoby przez nich
upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest okazać dowód
tożsamości.
11.
Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców i mogą samodzielnie wychodzić ze
świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić opiekunowi pełniącemu dyżur.
12.
Udział w zajęciach świetlicowych uczniów dojeżdżających, jest obowiązkowy z wyjątkiem dzieci,
których rodzice /opiekunowie prawni, złożyli pisemną deklarację o rezygnacji z pobytu w świetlicy
szkolnej. W związku z rezygnacją uczeń po skończonych lekcjach nie może przebywać na terenie szkoły
i w tym momencie odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo są rodzice/opiekunowie prawni.

13. 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.
14. W razie pilnego kontaktu rodzica/opiekuna w sprawach dziecka z wychowawcą świetlicy prosimy
dzwonić pod numer 67 216 30 19 z prośbą połączenia ze świetlicą.

Oświadczenia i zobowiązania rodziców (opiekunów) dziecka:
1. Oświadczam, że zapoznałam się z przepisami regulującymi pracę świetlicy szkolnej. (Regulamin świetlicy
znajduje się na stronie internetowej szkoły)
2. Zobowiązuję się do pisemnego powiadamiania wychowawców świetlicy o wszelkich zmianach
dotyczących powrotu dziecka. Każdorazowe odstępstwo od ustalonego sposobu powrotu dziecka do
domu będę potwierdzać podpisem i datą.
3. Oświadczam, że biorę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka przebywającego
pod opieką osoby upoważnionej przeze mnie do jego odbioru.
4. Zobowiązuję się do współpracy z nauczycielami świetlicy w sprawach dotyczących pobytu i zachowania
mojego dziecka.
5. Przyjmuję do wiadomości, że szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka pozostającego na jej
terenie w miejscach nie objętych opieką nauczyciela oraz poza godzinami pracy nauczycieli i
wychowawców.

Trzcianka, dnia………….................

….…………...................................................

Podpis rodziców/opiekunów

