KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 19 W SOSNOWCU
ROK SZKOLNY 2017/2018
I.DANE DZIECKA

Imię i nazwisko : ………………………………………………………………………….

Klasa ……...

Godziny pobytu ucznia w świetlicy szkolnej : I semestr ………………………………………………………..
II semestr ………………………………………………………..
DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU ( np. przewlekłe choroby, wskazania lekarskie)…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
II. DANE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW
Imię i nazwisko

Telefon kontaktowy

Matki / opiekunki

Kom. ………………………………………………

………………………………………………….

do pracy …………………………………………

………………………………………………….

………………………………………………………..

Ojca / opiekuna

Kom ………………………………………………..

………………………………………………….

do pracy ………………………………………….

…………………………………………………..

…………………………………………………………..

III. OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

………………………………………………………
( Imię i nazwisko)

………………………………………………………
( Imię i nazwisko)

………………………………………………………………………………
( rodzaj i nr dokumentu tożsamości ze zdjęciem do
okazania przy odbiorze )

………………………………………………………………………………
( rodzaj i nr dokumentu tożsamości ze zdjęciem do
okazania przy odbiorze )

…………………………………………………………………………………
( telefon kontaktowy)

…………………………………………………………………………………
( telefon kontaktowy)

………………………………………………………
( Imię i nazwisko)

………………………………………………………
( Imię i nazwisko)

………………………………………………………………………………
( rodzaj i nr dokumentu tożsamości ze zdjęciem do
okazania przy odbiorze )

………………………………………………………………………………
( rodzaj i nr dokumentu tożsamości ze zdjęciem do
okazania przy odbiorze )

…………………………………………………………………………………
( telefon kontaktowy)

…………………………………………………………………………………
( telefon kontaktowy)

Regulamin przyjęcia i korzystania dzieci ze świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 19
w Sosnowcu
1.

Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest zatrudnienie obojga rodziców oraz dokładne
wypełnienie Karty Zgłoszenia Ucznia do świetlicy szkolnej. Szczególne sytuacje rodzinne będą
rozpatrywane oddzielnie przez Komisję Kwalifikacyjną w składzie: dyrektor lub zastępca dyrektora,
kierownik świetlicy, wychowawca świetlicy.
2. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach od 7.00 – 17.00 do tej godziny dziecko musi zostać
bezwzględnie odebrane. Nie podlega opiece wychowawców świetlicy dziecko przychodzące do
szkoły przed godziną 7.00
3. Najpóźniej do dnia 10 września danego roku szkolnego należy złożyć wyżej wymienioną kartę w
świetlicy.
4. Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełniania na bieżąco dokumentacji związanej z
pobytem dziecka w świetlicy ( aktualizowanie numerów telefonów, danych o stanie zdrowia dziecka
itp. )
5. Dziecko chore ( przeziębione, z gorączką, z bólem brzucha itp. ) nie powinno przebywać w świetlicy.
Rodzice dzieci z objawami choroby będą wzywani do szkoły w celu odebrania dziecka.
6. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe przynoszone do
świetlicy przez dzieci ( telefony komórkowe, zabawki, pieniądze itp.)
7. Dziecko przebywające na świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad,
dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, a także kulturalnego zachowania
się, przestrzegania podstawowych zasad higieny oraz szanowania sprzętu stanowiącego
wyposażenie świetlicy.
8. Za szkody wyrządzone przez dziecko odpowiedzialność ponoszą rodzice.
9. Dzieci odbierane są ze świetlicy przez rodziców lub opiekunów. Inne osoby pełnoletnie mogą
odbierać dziecko tylko za pisemnym upoważnieniem rodziców. Odebranie dziecka należy zgłosić
wychowawcy świetlicy. Zgodę na wyjście dziecka z osobą niepełnoletnią należy rozumieć jako zgodę
na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy. Samodzielne opuszczanie świetlicy przez dziecko
możliwe jest tylko za pisemnym pozwoleniem rodziców lub opiekunów.
10. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie
zgłosiło się do świetlicy.
11. Telefoniczne ustalenie rodzica/ prawnego opiekuna z dzieckiem godziny powrotu do domu nie
stanowi podstawy zwolnienia dziecka ze świetlicy.

•

•

•
•

OŚWIADCZENIE
Niniejszym upoważniam osoby, wymienione powyżej, do odbioru mojego dziecka ze świetlicy
szkolnej w roku szkolnym 2017/2018.
W przypadku odbioru dziecka przez osobę niepełnoletnią biorę pełną odpowiedzialność prawną
za jego bezpieczeństwo.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami regulującymi funkcjonowanie świetlicy szkolnej,
ze szczególnym uwzględnieniem czasu, w którym dzieci znajdują się pod opieką nauczycieli
wychowawców, tzn. od godz. 7.00 do godz.17.00
Poświadczam własnoręcznym podpisem prawdziwość powyższych danych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych będących w dyspozycji
szkoły, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r.,
Nr 101, poz.926 z późn.zm.)

…………………………………………., dnia………………………

…………………….....................
Podpis rodziców/ opiekunów

