KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA z klasy 0-III
DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

w Zespole Szkół im. E. Orzeszkowej w Sobolewie
Ważne: Poprawnie wypełnioną kartę wraz z kompletem dokumentów (zaświadczenia o zatrudnieniu,
ewentualne podania) należy złożyć w świetlicy szkolnej.
I. DANE OSOBOWE DZIECKA
Imię i nazwisko dziecka .................................................................................................. data ur. ......…....................
Adres zamieszkania .........................................................................................................................................................
W roku szkolnym …............../....….......... dziecko będzie uczęszczało do klasy ............................(np. Ia)
II. DANE OSOBOWE RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)
Imię i nazwisko

Numery kontaktowe

III. POWRÓT DZIECKA ZE SZKOŁY DO DOMU
a) Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy (inne niż rodzice/ prawni opiekunowie)
Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

Numer dokumentu tożsamości

b) Pisemne oświadczenie o samodzielnym powrocie do domu
Oświadczam, że moje dziecko w roku szk. ………………….………nie może/ może
(niepotrzebne wykreślić) samodzielnie wracać ze świetlicy do domu. Jednocześnie biorę pełną
odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu. (wykreślić, jeśli dziecko nie może
samodzielnie wracać do domu)
_____________________________________
data, czytelny podpis rodzica
IV. POŚWIADCZENIE ZATRUDNIENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Ważne: Do karty zgłoszenia należy dołączyć zaświadczenia z zakładów pracy potwierdzające
zatrudnienie obojga rodziców/opiekunów prawnych. Świetlica przyjmuje jedynie komplet dokumentów.
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Jeśli do świetlicy uczęszcza rodzeństwo, zaświadczenia proszę dołączyć do karty najstarszego dziecka. Rodzic samotnie
wychowujący dziecko pisze stosowne oświadczenie z datą i czytelnym podpisem w punkcie VII zgłoszenia (UWAGI
RODZICA). Jeśli Rodzic niezatrudniony ubiega się o przyjęcie dziecka do świetlicy, dołącza do zgłoszenia podanie
do dyrekcji szkoły, w którym uzasadnia potrzebę przyjęcia dziecka do świetlicy.

V. CZY DZIECKO BĘDZIE KORZYSTAŁO Z DOWOZU AUTOBUSEM SZKOLNYM?
a) TAK

b) NIE

Jeśli tak, Rodzic jest zobowiązany złożyć stosowną deklarację w pokoju nr 108.
VI. INFORMACJE O DZIECKU
Zainteresowania i zdolności .........................................................................................................................................
Ważne informacje o stanie zdrowia dziecka (np.: stałe choroby, wady rozwojowe, alergie, itp.)
................................................................................................................................................................................................

VII. UWAGI RODZICA

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

VIII. ZOBOWIĄZANIA
1. Zobowiązuję się do informowania o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym
zgłoszeniu i ich bieżącego uaktualniania.
2. Zobowiązuję się do przyprowadzania do świetlicy tylko zdrowego dziecka.
3. Zobowiązuję się do punktualnego odbierania mojego dziecka ze świetlicy i jednocześnie biorę
odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka pozostającego na terenie szkoły przed
otwarciem lub po godzinach pracy świetlicy. (Świetlica szkolna jest czynna w godzinach
7.00 – 17.00)
4. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą tylko jego rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich
upoważnione w punkcie III. Odbierając dziecko ze świetlicy, należy obowiązkowo
powiadomić o tym fakcie dyżurującego nauczyciela. Uczniowie, których rodzice w punkcie III
wyrazili pisemną zgodę na samodzielny powrót do domu, obowiązkowo zgłaszają swoje
wyjście nauczycielowi. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka
ze świetlicy (np.: jednorazowe odebranie dziecka przez osobę dotąd nieupoważnioną,
samodzielny powrót dziecka do domu, itp.) rodzice/opiekunowie muszą uprzednio
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powiadomić

wychowawców

świetlicy

na

piśmie

(z

datą

i

podpisem).

Bez w/w powiadomienia dziecko nie może opuścić świetlicy. Jakiekolwiek upoważnienia
telefoniczne nie będą uwzględniane!
5. Zgodnie z ustaleniami Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej, dwa razy do roku, tj. w I i II
półroczu, pobierana jest wpłata na wyprawkę, tj. zakup materiałów dydaktycznych,
papierniczych, gier i zabawek.
6. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przynoszone przez uczniów rzeczy
wartościowe (telefony komórkowe, MP3, tablety, biżuteria, itp.).
7. Zachowanie dziecka w świetlicy ma wpływ na jego semestralną i roczną ocenę z zachowania.
Z uczniami, którzy nie będą przestrzegali zasad obowiązujących w świetlicy oraz regulaminu
świetlicy, zostanie podpisany kontrakt. W przypadku, gdy uczeń nie będzie wywiązywał się
z podpisanego kontraktu, zostanie zawieszony w prawach uczestnika świetlicy na dwa
tygodnie. Jeżeli po dwóch tygodniach nieobecności jego zachowanie nie ulegnie poprawie, będą
wyciągane dalsze konsekwencje, np. udzielenie nagany Wychowawcy, Dyrektora szkoły
czy skreślenie z listy uczestników świetlicy.
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem świetlicy i zobowiązuję się jego przestrzegania.
_____________________________________
data, czytelny podpis rodzica

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

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

(podpis matki/opiekunki prawnej)

(podpis ojca/opiekuna prawnego)

__________________________________________________

data i podpis osoby przyjmującej zgłoszenie
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