Świetlica przy Szkole Podstawowej nr7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY 20…./20….
Proszę o przyjęcie…………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

ur. ………………… ucznia klasy ……….. do świetlicy szkolnej.
Adres zamieszkania dziecka……………………………………………………….
Imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych:
mama…………………………………………………..tel……………………….
tata……………………………………………………..tel………………………..
Miejsce pracy matki:………………………………………………………………
…………………….
(pieczęć zakładu pracy)

………………………………
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

Miejsce pracy ojca:………………………………………………………………….
……………………
(pieczęć zakładu pracy)

……………………………..
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

Dodatkowe informacje o dziecku (zainteresowania, choroby, co sprawia mu trudności
itp.)……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na samodzielne wyjście dziecka do sklepiku, biblioteki i stołówki szkolnej
(proszę zakreślić wybraną odpowiedź)
TAK
NIE
Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem
faktycznym. Zobowiązuję się do ich aktualizacji w przypadku jakichkolwiek zmian.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji dla potrzeb
związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych(dz.u.z.2004 roku nr101,poz.926 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia
07 września 1991 roku o systemie oświaty (dz. u. z 2004 r.nr256,poz.2572z póź.zm.).

WAŻNE INFORMACJE
1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 7.00 – 16.30.
2. W świetlicy obowiązuje regulamin, z którym dziecko jest zapoznawane we wrześniu.
3. Rodzice /opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.
4. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem
dziecka jest zgłosić się u wychowawcy po wejściu do świetlicy.
5. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad,
dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego
zachowania się, podstawowych zasad higieny, szanowania sprzętu stanowiącego
wyposażenie świetlicy oraz pełnienia dyżurów w wyznaczonym terminie.
6. Za zniszczenie przez dziecko przedmiotów będących
odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie.

wyposażeniem

świetlicy

7. W świetlicy przez cały rok szkolny obowiązuje zmienne obuwie (podpisane).
8. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy
u wychowawcy (np. do toalety, biblioteki, sklepiku itp.)
9. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy i zabawki przynoszone przez
dzieci z domu.
10. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz
aktualizacji danych.
11. Osoby upoważnione do odbioru dziecka są zobowiązane do powiadomienia o tym
wychowawcę świetlicy.
12. Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców mogą samodzielnie wychodzić
ze świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić opiekunowi pełniącemu dyżur.
13. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą
powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie z datą i podpisem.
14. Nauczyciele – wychowawcy świetlicy współpracują z wychowawcami klas, pedagogiem
szkolnym, logopedą i pielęgniarką celem rozwiązywania trudności wychowawczych.
Zobowiązuję się do rozmowy ze swoim dzieckiem na temat powyższych zasad
obowiązujących w świetlicy.

Oleśnica, dnia…………………………………………..
data i podpis rodzica/opiekuna

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II W Oleśnicy

Informacje o odbieraniu dziecka ze świetlicy
Oświadczam, że ……………………………….będzie odbierana/y przez rodziców/
(imię i nazwisko dziecka/klasa)

prawnych opiekunów lub przez niżej wymienione osoby:
1. …………………………………. 5. ……………………………………..
2. …………………………………. 6. ……………………………………..
3. …………………………………. 7. ……………………………………..
4. …………………………………. 8. ……………………………………
Mam świadomość ,iż świetlica szkolna odpowiada za bezpieczeństwo dziecka
w godzinach swojej pracy, czyli od godz. 07.00 - 16.30.
…………………………………………….
(data, podpis rodzica/opiekuna)
W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu, informacje
w formie pisemnej należy przekazywać bezpośrednio do wychowawców świetlicy.
Sekretariat………71 314 48 07

Świetlica…………….71 396 19 48

