
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie

I. Informacje o uczniu i rodzicach:

Imię i nazwisko dziecka........................................................................................klasa.......................

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych...............................................................................

…..........................................................................................................................................................

Telefony kontaktowe z rodzicami (opiekunami)....................................................................................

II. Informacje o stanie zdrowia dziecka

W wypadku jakichkolwiek dolegliwości u dziecka, są Państwo zobowiązani o wpisanie tych informacji w celu jak 
najlepszej ochrony zdrowia i życia państwa dziecka w trakcie przebywania w świetlicy.  
..................................................................................................................................................................

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

III. Informacje dotyczące odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej

W poniższym tekście ( WŁAŚCIWE ZAZNACZYĆ ) !

    Dziecko MOŻE samodzielnie wracać do domu o godzinie……………………………………….

    Dziecko NIE MOŻE samodzielnie wracać do domu.

proszę podać wszystkie osoby upoważnione do odbioru dziecka: 

Lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa

1.

2.

3.

IV. Miejsce pracy i numer telefonu do zakładu pracy                                     

matki (opiekuna)                                                              ojca (opiekuna)

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

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

telefon.............................................................              telefon.............................................................

Prawdziwość  wyżej  przedstawionych  danych  potwierdzam  własnym  podpisem,  świadomy

odpowiedzialności regulaminowej i karnej. Zobowiązuję się również do aktualizowania powyższych danych.

                                 ……………………………………..............................
data i podpis rodziców (opiekunów prawnych)



Rekrutacja / Założenia

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie klas I-III, dzieci rodziców pracujących,

uczniowie dojeżdżający.

2. Dzieci do świetlicy szkolnej przychodzą zdrowe, bez objawów chorobowych (katar, go-

rączka, kaszel, inne).

3. Wszelkie informacje dotyczące chorób przewlekłych dziecka (alergia, cukrzyca, inne) w

formie pisemnej powinny być dostarczone do świetlicy.

4. Świetlica  realizuje  swoje  zadania  według  Rocznego  Planu  Pracy  Wychowawczej  

i Opiekuńczej, opracowanego na podstawie Rocznego Planu Pracy Szkoły.

5. Świetlica sprawuje opiekę nad stołówką. Zasady korzystania z obiadów określają ustalenia

wewnętrzne.

6. Dziecko ze świetlicy odbierają rodzice lub osoba upoważniona.

7.  Zasady  opuszczania  świetlicy  przez  dziecko  określają  rodzice  w  Karcie  Zgłoszenia

Dziecka.

8. Wszelkie zmiany dotyczące wyjścia ze świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do  

świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodzica piśmie. W przypadku braku pisemnej

informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.

9. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, 

a nie zgłosiło się   do świetlicy.

10.Jeżeli dziecko zapisane jest na zajęcia pozalekcyjne, które odbywają się na terenie szkoły

rodzice  pisemnie  powiadamiają  o tym wychowawców świetlicy  (także  o  zmianach  np.

godziny zajęć). 

          Dzieci wychodzą na te zajęcia samodzielnie.

11.Uczeń przestaje być wychowankiem świetlicy szkolnej po dostarczeniu pisemnej deklaracji

rodziców z informacją o wypisaniu dziecka.

 
Oświadczam,  że  zapoznałem/am  się  z  Regulaminem  Świetlicy  Szkolnej  oraz  procedurami  w  niej

obowiązującymi.

…………………………………………….
podpis rodziców(opiekunów prawnych)


