KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY
Szkoła Podstawowa nr 2 w Oławie, rok szkolny 2017/2018
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do świetlicy szkolnej ze względu na czynną pracę zawodową obojga rodziców.
1. DANE OSOBOWE DZIECKA
Imię i nazwisko _____________________________________________________________ klasa_____
Data i miejsce urodzenia ______________________________________________ PESEL _____________________
Adres zamieszkania ____________________________________________________________________
Dodatkowe informacje o dziecku ___________________________________________________________________
2. DANE OSOBOWE RODZICÓW
Dane matki/ prawnej opiekunki

Dane ojca/prawnego opiekuna

Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy
3. POŚWIADCZENIE ZATRUDNIENIA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW
Wymagane są pieczęcie zakładu pracy wraz z podpisem osoby upoważnionej do potwierdzenia zatrudnienia lub
zaświadczenie o zatrudnieniu dostarczone na osobnej kartce.
Miejsce zatrudnienia matki

Miejsce zatrudnienia ojca

/pieczątka zakładu pracy/

/pieczątka zakładu pracy/

/podpis osoby upoważnionej do potwierdzenia
zatrudnienia/

/podpis osoby upoważnionej do potwierdzenia
zatrudnienia/

4. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU ODBIERANIA DZIECKA ZE ŚWIETLICY
1. Prosimy o podanie godzin pobytu dziecka w świetlicy niezwłocznie po otrzymaniu planu lekcji: (zaznaczyć symbolem X):

Poniedziałek
06.30 – 07.00
07.00 – 08.00
08.00 – 08.45
08.50 – 09.35
09.45 – 10.30
10.40 – 11.25
11.35 – 12.20
12.35 – 13.20
13.35 – 14.20
14.25 – 15.10
15.10 – 16.00
16.00 – 17.00

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

2. Osoby uprawnione do odbierania dziecka ze świetlicy:

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru
(łącznie z rodzicami/prawnymi opiekunami)

Rodzaj
pokrewieństwa z
dzieckiem

Nr dowodu
osobistego

Telefon

3 Jeżeli dziecko będzie miało być odebrane przez osobę nie wymienioną wyżej, jednorazowe upoważnienia czy zezwolenia od
rodziców należy przekazywać wychowawcom świetlicy na piśmie.
4. Samodzielny powrót do domu
OŚWIADCZENIE
Ja

niżej

podpisany

..........................................wyrażam

...................................................................,

klasa

...............

zgodę

na

do

domu

samodzielny
(proszę

powrót
określić

mojego
dni

i

dziecka
godziny)

...................................................................................................................................................................
Jednocześnie przyjmujemy 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.

.................................................

.................................................

.................................................
(podpisy rodziców/opiekunów)

(data)

Bierzemy pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną
powyżej, upoważnioną osobę.
Podpisy rodziców/opiekunów: _______________________________________
5.

DOŻYWIANIE

1. Szkoła w ofercie żywieniowej proponuje dwudaniowe obiady w stołówce szkolnej o ustalonej przez wychowawców świetlicy
porze. Prosimy o zaznaczenie symbolem X odpowiednio:
a) dziecko będzie korzystać z obiadów,
b) dziecko nie będzie korzystać z obiadów.
6.

INNE DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU I SYTUACJI RODZINNEJ (np. zainteresowania i ulubione zajęcia
dziecka, opiekunowie prawni)
...................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... .........................................................
...................................................................................................

Prosimy o zaznaczenie i dostarczenie dokumentu, jeżeli jeden z rodziców ma odebrane lub ograniczone prawa rodzicielskie
do dziecka. .....................................................................................

7. INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY
W przypadku obioru dziecka ze świetlicy przez osoby niezapisane na karcie zgłoszenia wymagana jest pisemna zgoda
rodzica/opiekuna z aktualną datą, imieniem i nazwiskiem osoby odbierającej dziecko oraz z numerem i serią dowodu
osobistego tej osoby. W momencie odbioru dziecka osoba ta powinna okazać dokument potwierdzający jej tożsamość.
Zgoda telefoniczna lub SMS-owa nie będzie akceptowana.
W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu w innych godzinach niż podane na karcie zgłoszenia wymagana
jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna z aktualną datą oraz godziną powrotu dziecka do domu.
Zgoda telefoniczna lub SMS-owa nie będzie akceptowana.
Wzory powyższych oświadczeń są do odebrania w świetlicy szkolnej.
8. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY
Celem świetlicy szkolnej jest organizowanie zajęć wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci rodziców pracujących.
Pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy mają dzieci obojga pracujących rodziców lub pracującego rodzica samotnie
wychowującego dziecko oraz dzieci najmłodsze z klas I – III, uczniowie klas IV – VI mogą zostać przyjęci do świetlicy
w uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły
1. Świetlica czynna jest w godz. 6.30-17.00. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić wychowawcy swoje przybycie.
2. Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia na
teren świetlicy do momentu odebrania go przez uprawnione osoby. Dziecko musi być odebrane ze świetlicy
do godz. 17.00.
3. Nie podlega opiece wychowawców dziecko przebywające w szkole przed godz. 6.30 oraz po godz. 17.00,
a także to, które danego dnia nie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych bądź nie dotrze do świetlicy zaraz po nich.
4. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice, prawni opiekunowie lub osoby przez nich upoważnione
(zapisane na karcie zgłoszenia lub na osobnym pisemnym oświadczeniu).
5. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest powiadomić o wychowawcę świetlicy o odbiorze
dziecka. Dziecko nie może opuścić świetlicy na telefoniczną prośbę rodzica. Rodzic nie może umawiać się z
dzieckiem przed szkołą, w szatni itp. Uczniowie mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy tylko za
pisemnym zezwoleniem rodziców.
6. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbiór przez osobę
nieupoważnioną, samodzielne wyjścia itp.) rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie
z datą oraz podpisem. Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.
7. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad dotyczących
przede wszystkim bezpiecznego pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad
higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. Zachowanie dziecka w świetlicy
może mieć wpływ na jego ocenę z zachowania.
8. Zabronione jest używanie telefonów komórkowych oraz innych elektronicznych nośników dźwięku i obrazu.
Jedynie w wyjątkowych okolicznościach i za zgodą nauczyciela dziecko ma możliwość przeprowadzenia
krótkiej rozmowy telefonicznej z rodzicem/opiekunem.
9. W przypadku gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych oraz gdy bezskutecznie wyczerpane
zostały wszystkie środki zapobiegawcze (współpraca z rodzicami, pedagogiem szkolnym i wychowawcą klasy),
możliwość uczęszczania tego dziecka na świetlicę zostaje zawieszona.
10. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe rzeczy dzieci przynoszone z domu.
11. Rodzice dzieci uczęszczających do świetlicy powinni zapewnić materiały przeznaczone do zajęć świetlicowych.
12. W świetlicy obowiązuje obuwie zmienne. Kurtki i bluzy dzieci pozostawiają w szatni.
13. Za celowo zniszczone przedmioty, sprzęty, zabawki, gry itp. rodzice ponoszą odpowiedzialność finansową
lub materialną.
14. Jeżeli rodzice notorycznie nie odbierają dziecka do godz. 17.00, nauczyciel:
 Kontaktuje się telefonicznie z rodzicami/ opiekunami prawnymi
 Powiadamia dyrektora szkoły
 Powiadamia odpowiednie organy
15. W nagłej, nieprzewidzianej sytuacji rodzic ma obowiązek telefonicznego poinformowania nauczyciela
świetlicy o późniejszym odbiorze dziecka.
IX. OŚWIADCZENIA

1. Świadomy/-a/ odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych, oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem
faktycznym.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z procesem opiekuńczo-wychowawczym w świetlicy Szkoły
Podstawowej nr 2 zgodnie z oświadczeniem woli składanym przez rodzica/prawnego opiekuna ucznia dotyczących zbierania i przetwarzania
danych osobowych dziecka i członków jego rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie działalności
wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej szkoły.
3. Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu, który obowiązuje w świetlicy SP nr 2 w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.
4. Zapoznałem/-am się z Załącznikiem „Procedury” do Regulaminu świetlicy.
5. Wyrażam zgodę na umieszczanie wizerunku i danych osobowych mojego dziecka na stronie internetowej szkoły w związku z działalnością
dydaktyczno-wychowawczą szkoły

……………………………………..
……………………………
(data)

……………………………………..
(popisy rodziców/opiekunów)

X. DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ:

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

