KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU 2020/2021
( wypełnić drukowanymi literami )
Dane osobowe dziecka :
………………………………………
( nazwisko dziecka,
Klasa ……………

1…………………………
imiona)

pobyt w świetlicy

2……………………..

od godz. ……. do godz. .......

Informacje o odbieraniu dziecka ze świetlicy :
 Dziecko będzie odbierane przez osoby wskazane, jako upoważnione do odbioru ze szkoły
 dziecko wraca do domu SAMO o godzinie :........................................................................................
jednocześnie ponoszę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczny powrót dziecka do domu.
W razie zmian zobowiązuję się powiadomić o tym pisemnie.
Imię i nazwisko rodziców/ opiekunów prawnych :
Ojciec /opiekun : ...........................................................................
Matka/opiekun : ..........................................................................

tel. .......................................
tel. ......................................

Dodatkowe informacje o stanie zdrowia dziecka (mogące mieć wpływ na pobyt w świetlicy)
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Zajęcia dodatkowe : Rodzic pisemnie informuje wychowawcę na jakie zajęcia i o której godzinie ma być wysyłane dziecko.
TAK / NIE (właściwe zakreślić) Wyrażam zgodę na : wyjście dziecka ze świetlicy na przerwy obiadowe, salę gimnastyczną,
boisko szkolne, plac zabaw.
Przyjmuję do wiadomości, że:
1.

Świetlica szkolna jest czynna w godzinach od 7.00 do 16.30. W razie nieodebrania dziecka ze świetlicy w godzinach jej
pracy oraz braku kontaktu z jego rodzicami/prawnymi opiekunami dziecko może zostać przekazane pod opiekę
odpowiednim organom.

2.

Odpowiedzialność nauczyciela – wychowawcy świetlicy za dziecko rozpoczyna się z chwilą przybycia ucznia do
świetlicy.

3.

Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej osobiście przez rodziców/prawnych opiekunów lub przez osoby upoważnione
(jeżeli rodzeństwo, to powyżej 10 roku życia) i zgłoszone pisemnie wychowawcom świetlic. Innym osobom dziecko
nie zostanie wydane.

4.

Samodzielnie wyjść ze świetlicy może wyłącznie dziecko (które ukończyło 7 lat) i posiada pisemną zgodę
rodziców/prawnych opiekunów na samodzielny powrót do domu.

5.

Dzieci będą wypuszczane ze świetlicy na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne na podstawie pisemnej informacji od
rodziców/prawnych opiekunów.

6.

Pozostałe kwestie funkcjonowania świetlicy szkolnej są ujęte w Regulaminie Świetlicy.

Pouczenia :
Oświadczam, iż wszelkie informacje zawarte w karcie zgłoszenia są zgodne z prawdą i jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem świetlicy( strona internetowa szkoły) i go akceptuję.
Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu świetlicy oraz do ścisłej współpracy z wychowawcami świetlicy.
Tychy, dnia ……………………………….........
…………………………………………………

………………………………………………..

czytelne podpisy matki ( opiekunki prawnej)

czytelne podpis ojca ( opiekuna prawnego)

