KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PŁK. FLORIANA LASKOWSKIEGO W GRUCIE
NA ROK SZKOLNY ……………….
(kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie dziecka)

Proszę o przyjęcie do świetlicy ………… …….……………………………...................... z klasy…………..
(imię i nazwisko dziecka)
w następujących dniach i godzinach:
(proszę wpisać w tabeli tylko godziny pobytu dziecka w świetlicy słowem: „tak”)
7.008.25

8.259.10

9.1510.00

10.1010.55

11.1011.55

12.1012.55

13.0013.45

13.5514.40

14.4515.30

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
Telefon domowy…………………………………………..
Tel. komórkowy matki………………………, Telefon komórkowy ojca………………...........
Imię i nazwisko matki……………………… Imię i nazwisko ojca…………………………….
Adres zamieszkania……………………………………………………………………………...
Dodatkowe informacje o dziecku (przeciwwskazania, choroby, przyjmowane leki, itp.)

………………………………………………………………………………………………………………
Świadomy/a/ odpowiedzialności karnej za podanie nieprawidłowych danych (zgodnie z art.233 kodeksu karnego), oświadczam,
iż podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.
……………………….
(miejscowość, data)

…………….…. …….……………………………………..
(czytelny podpis rodziców / opiekunów prawnych)

OŚWIADCZENIE 1
Ja, niżej podpisany (-a) …………………………………………………………………………………..
(imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)
wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka……………………………………………….
ze świetlicy szkolnej do domu i ponoszę pełną odpowiedzialność za jego samodzielny powrót do domu.
………………………
(miejscowość, data )

……………………………………………………
(czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych

OŚWIADCZENIE 2
Ja, niżej podpisany (-a) …………………………………………………………………………………..
(imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)
upoważniam do odbierania ze świetlicy szkolnej mojego dziecka………………………………………
z klasy…………. wyłącznie przez niżej wymienione osoby (po okazaniu dokumentu ze zdjęciem).
Nazwisko i imię

Stopień pokrewieństwa

telefon

Informuję, iż ponoszę pełną odpowiedzialność za powrót dziecka do domu z ww. osobami
…………………………..
(miejscowość, data )

……………………………………………..
(czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych)

OŚWIADCZENIE 3
Wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność za powrót mojego dziecka pod opieką osoby małoletniej
(opieki nie mogą stanowić dzieci do 10. roku życia. Proszę podać imię nazwisko osoby małoletniej i stopień
pokrewieństwa)…………………………………………………………………………………………
Informuję, iż ponoszę pełną odpowiedzialność za powrót dziecka do domu pod opieką osoby małoletniej.
……………………….
(miejscowość, data)

…………….…. …….……………………………………..
(czytelny podpis rodziców / opiekunów prawnych)

OŚWIADCZENIE 4
Oświadczamy: wyrażamy zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Szkołę Podstawową im. płk.Floriana Laskowskiego w Grucie,
w tym Świetlicę Szkolną danych osobowych mojego dziecka oraz moich jako rodzica (opiekuna prawnego), w tym umieszczonych w niniejszym
podaniu (karcie), wizerunku mojego dziecka i osiągnięd w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez Szkołę (na gazetkach i tablicach
szkolnych oraz na stronie internetowej szkoły), w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekunczej zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych
Osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami)oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999r.
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuoczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 41, poz. 414) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001r. w sprawie
warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednej szkoły do innych (Dz. U. nr 97, poz. 1054).
……………………….
(miejscowość, data)

…………….…. …….……………………………………..
(czytelny podpis rodziców / opiekunów prawnych)

WAŻNE INFORMACJE
1.

Świetlica szkolna Szkoły Podstawowej w Grucie jest czynna od 7.00- 15.30,

2.

Od momentu wejścia dziecka do świetlicy wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka do
momentu odebrania go przez osoby do tego uprawnione lub gdy samodzielnie wychodzi do domu o podanej przez rodzica
godzinie.

3.

Nie podlega opiece wychowawców dziecko przebywające w szkole przed godziną 7.00 oraz po godzinie 15.30, a także
dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do świetlicy wychowawcom.

4.

Dziecko dojeżdżające autobusem szkolnym pozostaje pod opieką nauczyciela świetlicy do momentu jego odjazdu. W razie
spóźnienia autobusu bądź innych zdarzeń dziecko zobowiązane jest do powrotu do świetlicy szkolnej.

5.

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej, aktualizacji danych oraz
możliwości kontaktu telefonicznego w nagłych sytuacjach dotyczących dziecka.

6. Do świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych (np. kaszel, gorączka). Rodzice dzieci z objawami choroby
będą wzywani do szkoły w celu odebrania dziecka.
7. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione pisemnym
oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy szkolnej.
Uczniowie mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, jeżeli posiadają pisemne pozwolenie rodziców.
8. Uczniowie mogą być przyprowadzani do świetlicy i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych
(np. kaszel, gorączka) z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (dezynfekcja rąk, maseczka zasłaniająca nos i usta).
9. O wszelkich 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.
10. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim
bezpieczeństwa 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 zachowania.
11. Za szkody wyrządzone przez dziecko odpowiedzialność ponoszą rodzice.
12. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe przynoszone do świetlicy przez dzieci
( telefony komórkowe, zabawki, pieniądze itp.)
Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z regulaminem i procedurami pracy świetlicy oraz informujemy, że spełniamy warunki dotyczące
przyjęcia naszego dziecka do świetlicy szkolnej. Zobowiązujemy się do przestrzegania regulaminu świetlicy szkolnej oraz do ścisłej
współpracy z wychowawcami świetlicy w celu zapewnienia naszemu dziecku najlepszych warunków pobytu w świetlicy.
……………………….
…………….…. …….……………………………………..
(miejscowość, data)
(czytelny podpis rodziców / opiekunów prawnych)

