KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY na rok szkolny 2020/2021

Proszę o przyjęcie mojego syna/córki .......................................................................................
(imię i nazwisko dziecka, klasa)
Data i miejsce urodzenia dziecka: ..............................................................................................
Imiona i nazwisko rodziców:........................................................................................................
Adres zamieszkania: ...................................................................................................................
Telefony kontaktowe:…………………………………………………………………………………....
Oświadczam, że następujące osoby mogą odbierać moje dziecko ze świetlicy :
Imię i nazwisko

Adres

Seria i numer dowodu

zamieszkania

osobistego

Stopień pokrewieństwa

…..…………….……………………………….
podpis rodzica/opiekuna

INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY
Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu i ponoszę
pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu.
……..…………….……………………………….
podpis rodzica/opiekuna
Inne, istotne uwagi o dziecku, rodzinie, jego stanie zdrowia, zainteresowaniach, oczekiwaniach:
.......................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………...
Czy dziecko powinno odrabiać lekcje w świetlicy?

TAK

Data: ..........................................

NIE

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


podpis rodzica/opiekuna

Regulamin świetlicy szkolnej
1. Każdy uczeń, którego rodzice/opiekunowie do 15 września wypełnią „Kartę zgłoszenia do
świetlicy” może uczęszczać do świetlicy.
2. Pobyt w świetlicy jest płatny. Rodzic wnosi jednorazową opłatę w wysokości 150 zł na rok,
przelewem na konto szkoły, do 30. września br.
3. Świetlica jest czynna po lekcjach, do godziny 17.30.
4. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania godzin odbioru dziecka i do zgłoszenia
faktu jego odbioru wychowawcy świetlicy.
5. W przypadku spodziewanego opóźnienia, rodzice/opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego
powiadomienia o tym szkoły.
6. W

przypadku

nieodebrania

dziecka

ze

świetlicy

po

godz. 18.00 i braku kontaktu

z rodzicem/opiekunem, wychowawca świetlicy powiadamia dyrektora lub wicedyrektora szkoły
oraz policję.
7. Jeżeli dziecko, pomimo braku stałej zgody rodzica/opiekuna może samodzielnie wrócić do domu
lub być odebrane przez osobę inną, niż upoważniona w „Karcie zgłoszenia do świetlicy”,
konieczna jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna.
8. Uczeń, po skończonych lekcjach lub zajęciach dodatkowych - musi zgłosić się do wychowawcy
świetlicy, podobnie gdy ją opuszcza.
9. Jeżeli uczeń czeka na zajęcia dodatkowe, albo na rodzica/opiekuna, a nie jest zapisane do
świetlicy, powinno zgłosić się do wychowawcy świetlicy.

10. Każdy uczeń, przebywający w świetlicy zobowiązany jest do dbania o jej wyposażenie i
porządek.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem obowiązującym na świetlicy szkolnej i zobowiązuję
się do zapoznania z nim mojego dziecka oraz przestrzegania wszystkich jego punktów.

Warszawa, dnia ______________________

___________________________
podpis rodzica/opiekuna

