KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY
ROK SZKOLNY 20../20…
dla dzieci objętych dowozem szkolnym
Dane dziecka
Imię i nazwisko dziecka

klasa

Adres zamieszkania
Imiona i nazwiska rodziców/
prawnych opiekunów dziecka
Telefony kontaktowe

Matka :
Ojciec :
Telefon domowy lub inny kontaktowy:

Dodatkowe informacje mające wpływ na
funkcjonowanie dziecka w szkole (np.
przeciwwskazania, choroby)
Dodatkowe informacje o rodzinie

GODZINY POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY
(należy wpisać dokładną godzinę, o której dziecko powinno wychodzić ze świetlicy)

Dzień
tygodnia
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

Przed lekcjami
od godziny

do godziny

Po lekcjach
od godziny

UWAGI

do godziny

Oświadczam, że wyrażam zgodę na odbiór dziecka przez wymienione niżej osoby (osoby
niepełnoletnie muszą mieć ukończone 10 lat). Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za
bezpieczeństwo odebranego dziecka, przez wskazaną upoważnioną osobę.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Adnotacje:
Wielogłowy; data ……………………………………………

Podpisy obojga rodziców/ prawnych opiekunów dziecka:
1.

……………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………

Oświadczam, że moje dziecko może podczas pobytu w świetlicy samodzielnie wyjść do: (właściwe
podkreślić)
♦biblioteki szkolnej

∗TAK

∗NIE

♦sklepiku szkolnego ∗TAK

Wielogłowy; data ……………………………………………………………..

∗NIE

Podpisy obojga rodziców/ prawnych opiekunów dziecka:
1.

……………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………

WAŻNE INFORMACJE
1.

Warunkiem zgłoszenia ucznia do świetlicy jest wypełnienie przez rodziców /prawnych opiekunów, najpóźniej do 15

września roku szkolnego, karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
2.

Dzieci objęte dowozem jadą do domu pierwszym busem po skończonych lekcjach również w przypadku lekcji
skróconych bądź odwołanych.
3. Wszyscy uczniowie dojeżdżający mają obowiązek zgłosić się do świetlicy natychmiast po wejściu do szkoły oraz po
skończonych zajęciach lekcyjnych.

Rodzice/ prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które przyszło do szkoły, a nie
zgłosiło się do świetlicy.
4.

5.

6.

Uczniowie objęci dowozem mogą opuścić wcześniej świetlicę tylko w przypadku osobistego odbioru dziecka lub na
podstawie pisemnego oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna (z czytelnym podpisem i datą), że wyraża zgodę na
samodzielne wyjście ucznia ze świetlicy i bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze ze
szkoły do domu. Bez spełnienia powyższych warunków, dziecko nie będzie mogło samodzielnie opuścić świetlicy.
W przypadku odbierania dziecka przez osobę niewskazaną w karcie zgłoszenia do świetlicy, dziecko musi posiadać
pisemne upoważnienie, czytelnie podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów. Bez takiego upoważnienia
dziecko nie zostanie wydane.
Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na samodzielne powroty ucznia do domu wyrażona telefonicznie nie będzie brana
pod uwagę przez nauczyciela świetlicy.

O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie dziecka przez
osobę dotąd nieupoważnioną lub wcześniejsze bądź późniejsze wyjście ze świetlicy itp.) rodzice muszą
powiadomić nauczycieli świetlicy na piśmie. Bez takiego oświadczenia dziecko nie może opuścić świetlicy.
Polecenia wydawane ustnie dziecku, nie będą respektowane.
7.

8.
9.

Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede
wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny, do
szanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy oraz do podporządkowania się dodatkowym ustaleniom wynikającym z
sytuacji epidemiologicznej (zawartym w regulaminie świetlicy).
Za zniszczenia spowodowane przez dzieci odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/ prawni opiekunowie.
Nauczyciele świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty osobiste uczniów. Prosimy o
nieprzynoszenie do szkoły wartościowych przedmiotów (urządzeń typu MP3, PSP, telefonów komórkowych,
elektronicznych zabawek, gadżetów).

Wielogłowy; data ………………………………………………….

Podpisy obojga rodziców/ prawnych opiekunów dziecka:
1.

……………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………

Administratorem wszystkich danych osobowych zawartych w karcie jest Szkoła Podstawowa w Wielogłowach

