Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy – w roku szkolnym ………………..
Świetlica szkolna funkcjonuje w godzinach: 7.00 – 16.30
I. Podstawowe dane informacyjne:
IMIĘ NAZWISKO DZIECKA: ………………..………………………………………………………
Data urodzenia: ….…………………………………………………………………………………..………
Adres zamieszkania ………………….………………………………………………...……………………
Klasa: ………………… Wychowawca: ………………..….....……………………...……………………..

II. Informacje dotyczące opuszczania świetlicy przez ucznia:
Dziecko będzie odbierane przez:
Nazwisko

Stopień
pokrewieństwa

Imię

Nr dok.
tożsamości

Tel. kontaktowy

matka
ojciec

Dziecko, będzie wychodziło samodzielnie ze świetlicy o godzinie: …………………………………...
/Jeśli nie, proszę wpisać „nie będzie”/.
Oświadczam jednocześnie, iż ponoszę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka, po
opuszczeniu świetlicy. Przyjmuję do wiadomości, że świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od
momentu, w którym zgłosi ono swoją obecność wychowawcy.
/Przypominamy, iż samodzielnie może wracać do domu dziecko, które ukończyło 7 lat.
Dzieci, które nie ukończyły 7 roku życia, mogą być odbierane tylko przez osoby, które ukończyły 10 rok
życia ( art. 43. 1. USTAWY z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym).

III. Przybliżony czas pobytu dziecka w świetlicy szkolnej:
Dzień tygodnia

Rano

Po lekcjach / zajęciach

Poniedziałek

Od godziny ………………

Do godziny..................

Wtorek

Do godziny..................

Środa

Od
godziny ………………
…………………………
Od godziny ………………

Czwartek

Od godziny ………………

Do godziny..................

Piątek

Od godziny ………………

Do godziny..................

Do godziny..................

/W przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy, do czasu zakończenia jej funkcjonowania
i braku możliwości skontaktowania się z rodzicem/prawnym opiekunem lub osobą upoważnioną
do odbioru dziecka ze świetlicy, o zaistniałej sytuacji zostanie poinformowany dyrektor szkoły.
Po wyczerpaniu wszelkich możliwości kontaktu, dziecko może zostać przekazane pod opiekę Policji./

Ważne informacje dotyczące dziecka (np. stan zdrowia, alergie, a także zainteresowania, uzdolnienia,
itp.), które wychowawcy powinni mieć na uwadze, podczas zajęć w świetlicy szkolnej:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

IV. Powód zgłoszenia do świetlicy:
Prosimy podkreślić odpowiedź:
o Oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują.
o Rodzic/prawny opiekun jest osobą pracującą i samotnie wychowującą dziecko.
o Inne, uzasadnione powody (np. adaptacja dziecka w nowej szkole, zalecenie pedagoga, inne
sytuacje losowe itp.). Prosimy o krótkie uzasadnienie:

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

Uwaga!!!
Do karty zapisu ucznia do świetlicy należy dołączyć aktualne zaświadczenia o zatrudnieniu
obojga rodziców/opiekunów prawnych .

 Zapoznałam/em się z informacją o dobrowolnej składce rocznej (materiały plastyczne, papierowe,
nagrody w konkursach itp.) w kwocie 50 zł.


Wszelkie zmiany dotyczące korzystania przez dziecko ze świetlicy (w szczególności dotyczące
samodzielnych wyjść dziecka ze świetlicy, zmiana osób upoważnionych do odbierania, zmiany
numerów telefonów kontaktowych) zobowiązuję się przekazywać wychowawcom świetlicy w formie
pisemnej, z datą i czytelnym podpisem.

 Zapoznałam/em się i akceptuję treść regulaminu wewnętrznego świetlicy i poświadczam
własnoręcznym podpisem prawdziwość powyższych danych.

…………………………………………………
data, czytelny podpis matki /prawnego opiekuna

……………………………..……………………
data, czytelny podpis ojca / prawnego opiekuna

