KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. MARII KONOPNICKIEJ W NARUSZEWIE
na rok szkolny 2019/2020
I. DANE OSOBOWE
Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………….. klasa ………………………………….
Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej ………………………………………………………......................................
-Telefony kontaktowe ………………………………………………………………………………………………...
Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego …………………………………………………………………………………………..
-Telefony kontaktowe ………………………………………………………………………………………………….
Miejsce pracy rodziców:
Matki………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Ojca…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
II. WAŻNE INFORMACJE O ZDROWIU DZIECKA …………………………..........................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
III. GODZINY, W KTÓRYCH DZIECKO BĘDZIE PRZEBYWAŁO W ŚWIETLICY:
1. Poniedziałek - od …………………………………. do …………………………………..
2. Wtorek
- od …………………………………. do …………………………………..
3. Środa
- od …………………………………. do …………………………………..
4. Czwartek
- od …………………………………. do ………………………………….
5. Piątek
- od ……………….………………… do ………………………………….
IV. DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY UPOWAŻNIENI SĄ:
Upoważniona osoba odbierająca dziecko powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości.
L.p.

Imię, nazwisko

Stopień pokrewieństwa
Matka/opiekunka prawna
Ojciec/opiekun prawny
Pozostałe osoby upoważnione:

Seria i nr dowodu osobistego

V. OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Oświadczam, iż nie mogę zapewnić opieki dziecku w
godzinach wymienionych w pkt. III w związku z moim
czasem pracy, organizacją dojazdu do szkoły lub innymi
okolicznościami wymagającymi opieki w szkole.

Oświadczam, iż nie mogę zapewnić opieki dziecku w
godzinach wymienionych w pkt. III w związku z moim czasem
pracy, organizacją dojazdu do szkoły lub innymi
okolicznościami wymagającymi opieki w szkole.

……………………………………………………….
(podpis matki/opiekunki prawnej)

……………………………………………………………..
(podpis ojca/opiekuna prawnego)

Oświadczam, że podane przeze mnie w niniejszej karcie informacje są prawdziwe i zobowiązuję się do
uaktualnienia ich zgodnie ze stanem faktycznym.

Naruszewo, dnia ………………………….
…………………………………….
(podpis matki/opiekunki prawnej)

……………………………………
(podpis ojca/opiekuna prawnego)

Dziecko zostało przyjęte do świetlicy szkolnej z dniem …………………………………………………………………….
Dziecko zostało wypisane ze świetlicy szkolnej z dniem …………………………………………………………………..

1. Obowiązki uczniów zapisanych do świetlicy:
- uczeń przychodząc do świetlicy zgłasza swoją obecność oraz godzinę rozpoczęcia lekcji,
- każde wyjście ze świetlicy wychowankowie uzgadniają z nauczycielem,
- dzieci zobowiązane są przychodzić do świetlicy w miękkim obuwiu, a okrycie wierzchnie
pozostawić w szatni,
- uczniowie przebywający w świetlicy są zobowiązani do przestrzegania określonych zasad,
dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania
się, podstawowych zasad higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie
świetlicy. Zachowanie dziecka może mieć wpływ na jego ocenę z zachowania.
2. Do obowiązków rodziców /opiekunów/ należy:
- wypełnienie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej,
- odbiór dziecka ze świetlicy szkolnej do czasu zakończenia czasu pracy świetlicy,
- osobiste odbieranie dziecka przez opiekuna (nie wywołujemy dziecka przez inne osoby, nie
umawiamy się z dzieckiem przed szkołą),
- powiadomienie wychowawców świetlicy o zmianie osób upoważnionych do odbioru dziecka,
zmianie numeru telefonu.
- dziecko obierane jest przez rodzica (opiekuna prawnego lub osobę upoważnioną) w
obecności wychowawcy świetlicy.
- rodzice (opiekunowie prawni lub osoby upoważnione) zobowiązani są do poinformowania
wychowawcy o odbiorze dziecka ze świetlicy lub miejsca przebywania grupy świetlicowej np.
boiska szkolnego, Sali świetlicy, korytarza szkolnego. Można pozwolić dziecku odejść
dopiero wtedy, gdy rodzic (opiekun prawny lub osoba upoważniona) dotarł na miejsce pobytu
grupy.
- w sytuacji, kiedy dziecko musi zostać odebrane wcześniej ze szkoły, rodzic zobowiązany
jest do zgłoszenia tego faktu wychowawcy klasy lub wychowawcy świetlicy.

Oświadczam, że zapoznałam/em/ się z powyższymi informacjami
i zobowiązuję swoje dziecko oraz siebie do ich przestrzegania
...................................................................................
Podpis rodzica/ prawnego opiekuna

