KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
na rok szkolny

/

Imię i nazwisko

klasa

Data urodzenia
Adres zamieszkania
Imię i nazwisko matki
Imię i nazwisko ojca
Telefon domowy
Telefon komórkowy matki
Telefon komórkowy ojca
Dziecko ze szkoły może być odbierane tylko przez rodziców (prawnych opiekunów) lub osoby PISEMNIE przez
nich upoważnione. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie
dziecka przez osobę dotąd nie upoważnioną, samodzielne wyjście itp.) rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie – z datą i podpisem.
Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.
Wychowawcy świetlicy nie wypuszczają dzieci ze szkoły na telefoniczną prośbę rodziców
Dziecko będzie odbierane ze świetlicy wyłącznie przez niżej wymienione osoby:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Opłata za świetlicę wynosi 70 zł za cały rok szkolny. Płatne u wychowawców świetlicy do 30.09

data podpis rodzica / prawnego opiekuna

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu po skończonych lekcjach.
W tym czasie biorę za nie odpowiedzialność.

Tak

Nie

data podpis rodzica / prawnego opiekuna

Regulamin pracy świetlicy
1. Świetlica jest czynna w godz. 7.00-18. 00
2. Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia
na teren świetlicy do momentu odebrania go przez osoby do tego uprawnione. Dziecko musi być odebrane
ze świetlicy do godziny 18.00. Nieodebranie dziecka do godziny 18. 00 będzie zgłaszane dyrekcji szkoły
i wychowawcy klasy.
3. Nie podlega opiece wychowawców dziecko przebywające w szkole przed godz. 7.00. Wychowawca
świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo dzieci , które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły swoje
przyjście same przed lub po lekcjach.
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. Uczniowie mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, jeżeli 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 powiadomić wychowawców świetlicy
na piśmie – z datą i podpisem.
Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.
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 poszanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
8. Na świetlicy obowiązuje obuwie zmienne.
9.Odpowiedzialność za rzeczy prywatne przyniesione przez dziecko do świetlicy ponosi wyłącznie ich właściciel.
10. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice mogą zgłaszać i omawiać z wychowawcą świetlicy.

data podpis rodzica / prawnego opiekuna

