Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej
w Jurkowie w roku szkolnym 2020/2021.

Świetlica spełnia higienicznie bezpieczne warunki pobytu!
DANE DZIECKA:

1. Imię i nazwisko: ………………………………………………, klasa…….
2. Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………
3. Adres zamieszkania dziecka: ………..…………………………………….
Rodzic / prawny
opiekun

Imię i nazwisko

Telefon
kontaktowy

Adres (jeżeli jest
inny niż
dziecka)

Miejsce pracy

MATKA

OJCIEC

INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY:
1.Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu, wyjście
ze świetlicy szkolnej o godzinie ………………………Jednocześnie informuję, że ponoszę
pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu.
……………………………………………………….. (data, podpis rodzica, opiekuna)
2.Oświadczam, że będę odbierać dziecko osobiście lub wyłącznie przez niżej wymienione
osoby:
1 …………………………………..…………………………..
2. ………………………..……………………………………
Dziecko, które nie ukończyło 7 lat może być odbierane tylko przez osoby pełnoletnie! Mam
świadomość, iż świetlica szkolna odpowiada za bezpieczeństwo dziecka w godzinach swojej
pracy, czyli do godziny 15:30. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że szkoła nie
odpowiada za bezpieczeństwo dziecka pozostającego na jej terenie w miejscach nie objętych
opieką nauczyciela oraz poza godzinami pracy nauczycieli i wychowawców.
………..……….……………………(data, podpis rodzica, opiekuna)

Jednorazowe upoważnienia czy zezwolenia należy przekazywać w formie pisemnej (na kartce
lub w dzienniczku ucznia).
WAŻNE INFORMACJE:
1. Świetlica jest czynna w godzinach od 7:00 do 15:30. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są
do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.
2. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem
dziecka jest zgłosić swoje przyjście do wychowawcy świetlicy.
3. 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 wyposażenie
świetlicy.
4. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność
materialną ponoszą rodzice/opiekunowie.
ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW:
1. Wszelkie zmiany w sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu należy zgłaszać w formie
pisemnej bezpośrednio do nauczycieli świetlicy. O wszelkich zmianach dotyczących trybu
odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie dziecka przez osobę dotąd nie upoważnioną lub
samodzielne wyjście itp.) rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie (z
datą i podpisem). Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem świetlicy. Zobowiązujemy się do
przestrzegania regulaminu w celu zapewnienia naszemu dziecku najlepszych warunków pobytu
w świetlicy.
2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełniania karty zgłoszenia oraz
niezwłocznej aktualizacji danych. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić
o tym wychowawcę świetlicy. Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców
i mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić
opiekunowi pełniącemu dyżur.
2. Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje są zgodne ze stanem
faktycznym.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie Zgłoszenia dziecka do
świetlicy dla celów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym.

….………………………………………………………………………………………………
Data i czytelny podpis matki i ojca (prawnych opiekunów)

