KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Szkoły Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Zelowie
na rok szkolny 2021/2022
Kartę wypełniają rodzice/prawni opiekunowie dziecka

I. Dane osobowe dziecka
1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………………….. klasa ……
2. Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………
3. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………..…..
4. Imię i nazwisko matki ……………………………………………………………………………………
5. Imię i nazwisko ojca ………………………………………………………………………………………
II. Miejsce pracy rodziców/opiekunów
1. Matka pracuje w ………………..………………………………………………………………………
(nazwa zakładu pracy)

w godzinach ………………

nr telefonu matki ………………………...

2. Ojciec pracuje w ………………..………………………………………………………………………
(nazwa zakładu pracy)

w godzinach ………………

nr telefonu ojca ………………………….

Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 w związku z § 6 Kodeksu karnego za składanie
nieprawdziwych informacji, zatajenie prawdy zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3, oświadczam,
że zawarte w zgłoszeniu dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Wiarygodność podanych
w zgłoszeniu danych stwierdzam własnoręcznym podpisem.
_____________________________________
podpis rodziców
III. Informacja o odbieraniu dziecka ze świetlicy
1. Dziecko będzie przebywało w świetlicy w godzinach od – do) …………………………………………….
2. Dziecko będzie korzystało ze stołówki szkolnej (obiad)
TAK

NIE

3. Dziecko będzie odbierane ze świetlicy przez:
( prosimy podać nazwisko i imię osoby upoważnionej oraz numer telefonu )
Lp.
Imię i nazwisko
1.

Telefon

2.
3.
4.
5.
4. Wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu po zajęciach świetlicowych : TAK, NIE
( w przypadku zaznaczenia TAK, należy złożyć pisemną informację o dniach i godzinach opuszczenia świetlicy
przez dziecko).
Biorę pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo w czasie drogi do domu.

…………………………………………………
czytelny podpis rodzica

Zasady korzystania dzieci ze świetlicy szkolnej:
1. Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1600 w dniach zajęć dydaktycznych.
W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych system pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły.
2. Zajęcia są prowadzone w grupach wychowawczych. Liczba dzieci w grupie wynosi do 25 osób.
3. Najpóźniej do dnia 04 września danego roku szkolnego należy złożyć wyżej wymienioną kartę w świetlicy.
Po upływie wyznaczonego terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane.
4. O przyjęciu dziecka do świetlicy decyduje komisja rekrutacyjna. W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci
rodziców pracujących.
5. Uczeń przebywający pod opieką nauczyciela w świetlicy zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu świetlicy.
Za szkody poczynione przez ucznia odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice.
6. Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty przynoszone do świetlicy przez dzieci (np. telefony
komórkowe, zabawki, pieniądze itp.).
7. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełniania na bieżąco dokumentacji związanej z pobytem dziecka
w świetlicy (aktualizowania numerów telefonów, danych o stanie zdrowia dziecka itp.).
8. Dziecko chore (przeziębione, z gorączką, z bólem brzucha itp.) nie może przebywać w świetlicy. Rodzice dzieci
z objawami choroby będą wzywani do szkoły w celu odebrania dziecka.
9. Wyjście dziecka do domu może nastąpić w przypadku : osobistego odebrania przez rodziców/prawnych opiekunów/
na podstawie informacji zamieszczonej w Karcie Zgłoszenia ucznia do świetlicy; na podstawie pisemnej informacji od
rodziców/prawnych opiekunów wskazującej osobę upoważnioną do odbioru ucznia danego dnia, na podstawie
pisemnej deklaracji o możliwości samodzielnego powrotu dziecka ze świetlicy do domu.
10. W przypadku kiedy dziecko nie uczęszcza do świetlicy szkolnej przez kolejne 4 tygodnie z przyczyn innych niż
choroba i bez wcześniejszego zgłoszenia nieobecności dziecka wychowawcy świetlicy, zostanie ono wypisane z
listy zajęć świetlicowych.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych mojego dziecka przez Szkołę Podstawową nr 4 im. H. Sienkiewicza w Zelowie, w celach związanych z
rekrutacją, opieką w świetlicy oraz umieszczaniem zdjęć i wytworów jego pracy na stronie internetowej.

Uwagi i prośby:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..

Zelów, dnia ……………………………

……………………………………………
(podpis rodziców)

