Załącznik nr 3 do Regulaminu świetlicy szkolnej
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
W GŁUSZYCY NA ROK SZKOLNY 2015/2016
I. Dane osobowe ucznia
Nazwisko i imię
Data i miejsce urodzenie
Klasa
Adres zamieszkania ucznia

II. Dane rodziców/prawnych opiekunów

Imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna

Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna

Adres zamieszkania matki/prawnego opiekuna

Adres zamieszkania ojca/prawnego opiekuna

Telefony kontaktowe do matki/prawnego
opiekuna

Telefony kontaktowe do ojca/prawnego
opiekuna

Fakt samotnego sprawowania opieki przez jednego rodzica/prawnego opiekuna
Tak
Nie
*zaznacz właściwą odpowiedz

III. UZASADNIENIE UBIEGANIA SIĘ O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY

Oświadczam, ze pracuję zawodowo i nie
mogę zapewnić opieki dziecku przed i po
lekcjach.

Podpis matki/prawnego opiekuna
Podpis ojca/prawnego opiekuna

Inne powody ubiegania się o świetlicę................................................................................
.............................................................................................................................................
Praca matki/prawnego opiekuna w
godzinach
Praca ojca/prawnego opiekuna w godzinach

IV. Dni oraz deklarowane godziny pobytu dziecka w świetlicy ;(prosimy o

wypełnienie a lub b)
a/ stały wymiar godzin od poniedziałku do piątku od godz. ………… do godz. ………
b/ niepełny wymiar w godzinach;
poniedziałek od …………. do…………..

wtorek od …………. do…………..
środa od …………. do…………..
czwartek od …………. do…………..
piątek od …………. do…………..
V. Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy

Imię i nazwisko osoby
upoważnionej

Stopień
pokrewieństwa

Kontakt
telefoniczny

Seria i nr
dowodu
osobistego

Wiek
rodzeństwa

1
2
3
4
5
6
Oświadczamy, że ponosimy pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka po
jego wyjściu ze świetlicy szkolnej wraz z upoważnioną i wskazaną przez nas osobą.
Czytelny podpis matki
/prawnego opiekuna……………………………..

Czytelny podpis ojca
/prawnego opiekuna……………………………..

VI. Samodzielny powrót ucznia

Samodzielny powrót ( w przypadku oznaczenia odpowiedzi
TAK należy złożyć pisemną informację o dniach i godzinach
samodzielnego opuszczenia świetlicy przez dziecko punkt IV
a lub b)
Zezwalam na odrabianie przez moje dziecko zadanych prac
domowych w świetlicy

TAK

NIE

TAK

NIE

Oświadczamy, że ponosimy pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka po
jego samodzielnym wyjściu o określonej godzinie ze świetlicy szkolnej(tylko w przypadku,
kiedy dziecko wraca samodzielnie do domu )
Czytelny podpis matki
Czytelny podpis ojca
/prawnego opiekuna……………………………..
/prawnego opiekuna……………………………..
VII. Oświadczenia:
1. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych
(zgodnie z art.233 kodeksu karnego) oświadczam, że podane przeze mnie
dane są zgodne ze stanem faktycznym
2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Pracy Świetlicy dostępnym na
stronie www.sp2gluszyca.skolnastrona.pl, w świetlicy lub sekretariacie szkoły.

3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Dowozu Dziecka (dotyczy tylko
uczniów dojeżdżających) dostępnym na stronie www.sp2gluszyca.skolnastrona.pl, w
świetlicy lub sekretariacie szkoły.

Czytelny podpis matki
/prawnego opiekuna……………………………..

Czytelny podpis ojca
/prawnego opiekuna……………………………..

VIII. Zainteresowania dziecka, inne informacje dla wychowawców świetlicy.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
IX. Podstawowe informacje na temat zasad bezpieczeństwa obowiązujących w
świetlicy:
1. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 11.50-15.50
2. Uczeń, który nie ukończył 7-go roku życia nie może sam wyjść ze świetlicy do domu.
W uzasadnionych przypadkach może być odebrany przez rodzeństwo mające co
najmniej 10 lat (po okazaniu pisemnej zgody od rodziców). Podstawą jest Ustawa
z dn. 20 czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym” Art. 43. 1.
3. Samodzielnie wyjść ze świetlicy może dziecko posiadające pisemną zgodę
rodziców/prawnych opiekunów na samodzielny powrót do domu.
4. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przynoszone przez uczniów
wartościowe przedmioty np. telefony komórkowe, urządzenia typu MP 3, elektroniczne
zabawki, itp.).
5. Wychowanek ma obowiązek stosować się do ramowego rozkładu dnia obowiązującego
w świetlicy szkolnej i brać udział w zajęciach organizowanych przez wychowawców.
6. Wszelkie aktualizacje i zmiany np. co do sposobu odbioru dziecka, zmiany godziny
samodzielnego powrotu muszą być przekazane w formie pisemnej bezpośrednio
u wychowawcy świetlicy( z datą, podpisem itd., zawierać jednoznaczną informację)
inaczej nie będą respektowane.

Głuszyca, dnia ………………………………………
Podpis matki / prawnego opiekuna) ....................................................
Podpis ojca / prawnego opiekuna) ......................................................
Data złożenia wniosku oraz podpis osoby przyjmującej wniosek (wypełnia osoba
przyjmująca) ...................................................................................

