KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
PRZY MIEJSKIM ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W CIECHANOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.ORŁA BIAŁEGO
ROK SZKOLNY ………………..

…………………………………………kl. …… będzie uczęszczał(a) do świetlicy w godz. …………
(imię i nazwisko dziecka)

Data urodzenia dziecka………………. . Adres zamieszkania ………………………………………….
Telefon domowy ……………………………… .
OJCIEC ( OPIEKUN PRAWNY )

MATKA (OPIEKUNKA PRAWNA)

………………………………………………..

…………………………………………………..

Telefon kom ………………………………….
………………………………………………..

telefon kom. …………………………………...
………………………………………………….

godziny pracy

telefon

telefon

godziny pracy

Oświadczam
Jestem zatrudniony na:
Umowa o pracę: doraźnie; własna działalność;
W systemie 8 godz.; w systemie zmianowym;
Bezrobotny; *,inne ………………………….
* Właściwe podkreślić

Jestem zatrudniona na :
Umowa o pracę: doraźnie; własna działalność;
W systemie 8 godz.; w systemie zmianowym;
Bezrobotna; *,inne ………………………….
* Właściwe podkreślić

Wyrażam zgodę na wykorzystanie naszych danych osobowych do celów związanych z rekrutacją oraz opieką nad
dzieckiem w świetlicy zgodnie z Ustawą o ochronie danych z dnia 29.08.1997.
…………………………………………………………
(podpis ojca (opiekuna prawnego)

……………………………………………………………
(podpis matki (opiekuna prawnego)

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisana(y) ……………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność za:
1. powrót dziecka pod opieką osoby niepełnoletniej ………………………………………………
2. dziecko będzie odbierane ze świetlicy wyłącznie przez niżej wymienione osoby
pełnoletnie, około godziny ……………………………………………………………………….
1. ………………………………………….
4. …………………………………………………
2. ………………………………………….
5. …………………………………………………
3. ………………………………………….
6. …………………………………………………
Mam świadomość, iż świetlica szkolona odpowiada za bezpieczeństwo dziecka w godzinach swojej pracy .

Ciechanów, dnia …………………………………………………………………
(data, podpis rodzica opiekuna prawnego)

Dodatkowe informacje o dziecku. /które zdaniem rodzica/ opiekuna prawnego powinien otrzymać nauczyciel świetlicy/

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam ,iż przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Zobowiązuję się, do:




zapoznania z regulaminem obowiązującym w świetlicy(druga strona karty)
współpracy z wychowawcami świetlicy w sprawach dotyczących pobytu i funkcjonowania mojego
dziecka
punktualnego odbierania dziecka.

DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
Uczeń …………………………….. klasy ………… może korzystać ze świetlicy szkolnej
w roku szkolnym …………………..od dnia ……………………….. .
Podpis
Przewodniczącego komisji

Podpis
Członków komisji

…………………………………

………………………………..

REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY
1. Warunkiem przyjęcia do świetlicy szkolnej jest zatrudnienie obojga rodziców oraz dokładne
wypełnienie Karty Zgłoszenia. Szczególne sytuacje rodzinne będą rozpatrywane indywidualnie
przez Komisję Kwalifikacyjną w składzie dyrektor lub zastępca dyrektora ,wychowawca
świetlicy.
2. Karta jest dostępna w sekretariacie, w świetlicy, na stronie internetowej szkoły.
3. Kartę należy złożyć najpóźniej do 30 czerwca danego roku poprzedzającego rok szkolny,
w którym dziecko będzie przyjęte do świetlicy szkolnej. Po upływie wyznaczonego terminu
zgłoszenia nie będą przyjmowane.
4. O decyzji Komisji Kwalifikacyjnej w razie odmowy przyjęcia dziecka do świetlicy
przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły. Odwołanie winno być rozpatrzone w ciągu 14 dni.
5. N zakup materiałów papierniczych zabawek, sprzętu sportowego, przyborów do rysowania.
gier, książek, artykułów zapewniających opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w świetlicy
rodzice/opiekunowie wpłacają składkę lub przynoszą wyprawkę na I i II półrocze (wysokość
składki wychowawcy świetlicy ustalają z dyrektorem szkoły).
6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełniania na bieżąco dokumentacji
związanej z pobytem dziecka w świetlicy ( aktualizowania numerów telefonów, danych
o stanie zdrowia itp.).
7. Dziecko chore (przeziębione z gorączką, z bólem brzucha itp.) nie powinno przebywać
w świetlicy. Rodzice dzieci z objawami choroby będą proszeni do szkoły w celu odebrania
dziecka.
8. Doraźne przebywanie dzieci w świetlicy ,w razie sytuacji losowych ,należy uzgodnić z
wychowawcami świetlicy i tylko na mocy tego uzgodnienia dzieci mogą zostać pod opieką
w świetlicy.
9. Wychowawca bierze odpowiedzialność za dziecko od momentu zgłoszenia się dziecka
do świetlicy i potwierdzenia swego przybycia na liście obecność.
10. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w kwestionariuszu zgłoszenia.
11. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane
do wychowawcy świetlicy na dołączonym i podpisanym przez rodzica piśmie.
12. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić
świetlicy.
13. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić fakt odebrania go przez uprawnioną do tego osobę.
14. Zwolnienia telefoniczne nie będą dokonywane.
15. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad
dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy.
16. Zachowanie dziecka w świetlicy może mieć wpływ na jego ocenę z zachowania.
17. Nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować skreśleniem z listy dzieci uczęszczających
do świetlicy szkolnej.

