KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

Druk wewnętrzny SP1,
luty 2018 r.

W NOWYM TOMYŚLU NA ROK SZKOLNY .................. / ..................
(kartę wypełniają rodzice drukowanymi literami)

Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej
Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………..……………………………………..
Data urodzenia dziecka ………………………………… Klasa…………... Wychowawca ……………………………………
Adres zamieszkania dziecka ……………………………………………………………………………………………………..
Imiona i nazwiska rodziców
Matki ...................................................................................................................
Ojca .....................................................................................................................
Numery telefonów
1.

Matki ............................................... 2. Ojca ...............................................

Dodatkowy telefon do kontaktu ..............................................................................................
Ważne informacje o zdrowiu dziecka (stałe choroby, dolegliwości, powody do szczególnej uwagi ze strony wychowawcy):

.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Dziecko będzie korzystało z opieki wychowawczej w świetlicy:
(w razie konieczności można zaznaczyć kilka wariantów)

 przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych od godziny …………………………
 po zakończeniu zajęć lekcyjnych do godziny…………………………
 rano po przyjeździe autobusem szkolnym
 w czasie oczekiwania na autobus szkolny (po zapoznaniu się z planem lekcji wpisać godz. odwozu)
………………………………………………………………………………..…………………………………..…

 tylko w oczekiwaniu na zajęcia pozalekcyjne (szczegółowy harmonogram pobytu w świetlicy należy dostarczyć po
rozpoczęciu zajęć) ………………………………………………………………………………………………….

Informacje dotyczące odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej
Dziecko (powyżej 7 roku życia) MOŻE samodzielnie wracać do domu o godz. …………………………………
W przypadku zgody na samodzielny powrót dziecka do domu bez podania konkretnej godziny, rodzice zobowiązani są
napisać (poniżej), w jaki sposób ma to być uregulowane.
……………………………………………………………………………………………..
W przypadku samodzielnego powrotu ucznia do domu rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za dziecko
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(data, podpis rodzica)

Dziecko może opuszczać świetlicę pod opieką osób upoważnionych
(proszę o wypisanie drukowanymi literami wszystkich osób upoważnionych do odbierania dziecka ze świetlicy wraz ze wskazaniem stopnia
pokrewieństwa czy rodzaju znajomości)

1.

…………………………………………………..……

2.

…………………………………………………..…….

3.

…………………………………………………..……

4.

…………………………………………………..…….

5.

…………………………………………………..……

6.

…………………………………………………..…….

6.

…………………………………………………..……

8.

…………………………………………………..…….

Oświadczenie rodzica
Wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność za powrót dziecka pod opieką osoby małoletniej
............................................................................................................................. .................................................................
(imię i nazwisko osoby niepełnoletniej)
Nowy Tomyśl, dnia …………………………….

………………………………………………………………………
( podpis rodzica)

Wszelkie zmiany dotyczące wyjścia ze świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do świetlicy osobiście lub na datowanym
i podpisanym przez rodzica piśmie.

PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE:




Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 6.45-16.15 – rodzice proszeni są o przestrzeganie godzin otwarcia świetlicy.
Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Po wejściu do świetlicy uczeń zgłasza swoje przyjście u wychowawcy.
Uczniowie oczekujący na rozpoczęcie lekcji przebywają w świetlicy do godz. 7.45 lub do dzwonka rozpoczynającego przerwę (czas zajęć
świetlicowych regulują dzwonki).

Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy u wychowawcy (np. do toalety, biblioteki, itp.).

Uczeń zapisany do świetlicy powinien zgłaszać wychowawcy wyjście na zajęcia pozalekcyjne (także wtedy, gdy zajęcia odbywają się bezpośrednio
po lekcjach).

Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za wychowanka, który samowolnie opuszcza świetlicę lub teren szkoły.

Mając na uwadze bezpieczeństwo ucznia, rodzic lub osoba upoważniona powinna każdorazowo osobiście powiadomić wychowawcę o odbiorze
dziecka ze świetlicy, a także o zabraniu go bezpośrednio po lekcjach lub zajęciach dodatkowych.

Samodzielnie wyjść ze świetlicy może wyłącznie dziecko posiadające pisemną zgodę rodzica. Zgoda rodzica wyrażona telefonicznie będzie
brana pod uwagę przez nauczyciela- wychowawcę świetlic, tylko jeśli taka deklaracja została zawarta w karcie zgłoszenia.

Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa,
kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny, a także do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.

Za umyślne zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice.

Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w świetlicy rzeczy osobiste uczniów. Nie jest wskazane, by dziecko przynosiło do
świetlicy wartościowe przedmioty (zabawki, urządzenia elektroniczne itp.).

Rodzic (osoba upoważniona) pozostający w stanie nietrzeźwości lub będący pod wpływem innych środków odurzających nie może odebrać dziecka
ze świetlicy.
Informacje dodatkowe dotyczące uczniów dowożonych autobusem szkolnym:

Rodzice dzieci dowożonych autobusem szkolnym, po zapoznaniu się z planem lekcji, deklarują, którym odwozem dziecko będzie wracało do
domu.

Wszystkie zmiany dotyczące dowozu rodzic zobowiązany jest zgłosić osobiście lub w formie pisemnej.

Uczniowie dowożeni do szkoły przychodzą do świetlicy pod opieką nauczyciela.

Uczniowie dojeżdżający, którzy przyjechali do szkoły we własnym zakresie, powinni zgłosić ten fakt w świetlicy niezwłocznie po przybyciu do
szkoły.

Uczniowie, którzy ze względu na plan lekcji wracają późniejszym odwozem, mogą jechać wcześniejszym autobusem, ale tylko w sytuacji, gdy
zmiana planu lekcji została podana co najmniej dzień wcześniej.

Uczeń dowożony, który za zgodą rodziców samodzielnie opuszcza świetlicę, jest w tym dniu wypisany i nie wraca autobusem szkolnym – chyba że
jest to wyraźnie zaznaczone na pisemnym zwolnieniu (ma wtedy obowiązek zgłosić się ponownie do świetlicy i wyjść na przystanek
z nauczycielem).

Uczniowie czekają na autobus szkolny pod opieką nauczyciela – wychowawcy świetlicy, który przekazuje grupę opiekunowi w autobusie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Szkoły - podstrona „Stołówka i świetlica”.

Nowy Tomyśl, dnia …………………………….

………………………………………………………………………
( podpis rodzica)

