KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
do ŚWIETLICY SP 1
w roku szkolnym 2017 / 18
Imię i nazwisko .................................................................................................
Data urodzenia

...............................................Pesel………………………….

Klasa

.................................................................................................

Imiona rodziców .................................................................................................
Adres zamieszkania .............................................................................................
Numery telefonów:
Komórkowy: ……………………….; ……………………………; ……………..
mamy
ojca
inne
Miejsce pracy matki z numerem kontaktowym:

...............................................................................................................................
Miejsce pracy ojca z numerem kontaktowym :

................................................................................................................................
Aby ułatwić nam szybki kontakt z państwem prosimy o niezwłoczne
uaktualnienie numerów telefonów
Informacje o zdrowiu dziecka ( choroby, alergie, stale zażywane leki itp. lub o
słowne określenie- dziecko zdrowe)
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

Informacje o odbieraniu dziecka ze świetlicy
I wariant

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do
domu, wyjście ze świetlicy szkolnej :
o godzinie………………………………………………………………………..
w dniach, codziennie…………………………………………………………….
II wariant

Dziecko będzie odbierane ze świetlicy przez:
Osoby upoważnione do odbioru dziecka, stopień pokrewieństwa, telefon
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
Zmiany dotyczące samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy i osób
upoważnionych do odbioru dziecka należy zgłaszać pisemnie wychowawcom
świetlicy.
Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku ( należy zaznaczyć )
Wyrażam zgodę na bezterminowe, bezpłatne rozpowszechnianie wizerunku
mojego dziecka, utrwalonego na zdjęciach wykonywanych w czasie zajęć i
imprez organizowanych w świetlicy, na stronie internetowej szkoły, w związku z
działalnością świetlicy.
Tak
Nie
Informacje o ochronie danych osobowych




Oświadczam, że zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997r. (Dz.U. z 2002r. nr 101. poz. 926 z póżn. Zm.) wyrażam zgodę na
wykorzystanie moich danych na potrzeby związane z działalnością świetlicy.
Oświadczam, ze przedłożone przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Zobowiązania





Zobowiązuję się do informowania o wszelkich zmianach danych zawartych w
niniejszym zgłoszeniu i ich uaktualniania.
Zobowiązuję się do przyprowadzania do świetlicy tylko zdrowego dziecka.
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem świetlicy i zobowiązuję się go
przestrzegać.
Zobowiązuję się również do punktualnego odbierania mojego dziecka ze świetlicy i
jednocześnie biorę odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka
pozostającego na terenie szkoły po godzinach pracy świetlicy szkolnej.

……………………….
data

………………………………………
podpis rodziców (opiekunów prawnych)

Regulamin świetlicy
Celem świetlicy szkolnej jest organizowanie zajęć dydaktycznowychowawczych i opiekuńczych dla dzieci z klas I-VII, rodziców pracujących.
1. Świetlica jest czynna w godz. 6.30 – 17.00
2. Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo
dziecka od momentu jego wejścia na teren świetlicy i zapisania się w
dzienniku ewidencyjnym do momentu odebrania go przez osoby do tego
uprawnione. Dziecko musi być odebrane ze świetlicy do godz. 16.30
3. Nie podlega opiece wychowawców dziecko przebywające w szkole przed
godz. 6.30, a także dziecko które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem
dziecka jest zgłosić swoje przyjście do świetlicy.
4. Rodzice/ Opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty
zgłoszenia oraz aktualizacji danych.
5. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/ opiekunowie prawni lub
osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem.
Osoba

odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest powiadomić o
tym wychowawcę świetlicy, który odznacza w dzienniku godzinę
wyjścia dziecka. Uczniowie mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do
domu, jeśli posiadają pisemne pozwolenie rodziców.
6. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy
( np. odbieranie dziecka przez osobę dotąd nie upoważnioną, samodzielne
wyjście itp.) rodzice muszą powiadamiać wychowawców na piśmie – z datą i
podpisem.
Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.
Telefoniczne informacje nie będą przyjmowane.
7. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania
określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w
świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz
do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenia świetlicy.
Zachowanie dziecka w świetlicy może mieć wpływ na jego ocenę z
zachowania.
8. Nauczyciele świetlicy nie odpowiadają za przyniesiony przez dzieci sprzęt
(zabawki, komórki, itp.)
9. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice mogą
zgłaszać i omawiać z każdym nauczycielem – wychowawcą oraz
kierownikiem świetlicy. Telefon:
świetlica - (55) 625-84- 69, kierownik świetlicy (55)625-84-77
10. Informacje związane z bieżącymi sprawami dotyczącymi pracy świetlicy
znajdują się na stronie internetowej szkoły sp1@info.elblag.pl

