KARTA ZGŁOSZENIA
dziecka do świetlicy szkolnej
SP nr 5 w Kartuzach
UWAGA!
Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest dostarczenie do
wychowawcy świetlicy zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu obojga rodziców.
Świetlica szkolna czynna jest od …………………………………………………………………...
Proszę o przyjęcie................................................................PESEL..................................................
(imię, nazwisko dziecka)

Data i miejsce urodzenia .................................................................................................................
ucznia klasy...................................................do świetlicy szkolnej od dnia......................................
1. DANE O SYTUACJI RODZINNEJ DZIECKA
Adres zamieszkania dziecka.............................................................................................................
Imiona i nazwisko rodziców, opiekunów..........................................................................................
Telefon domowy...................................................telefon komórkowy..............................................
Miejsce pracy matki, opiekunki....................................................................tel..................................
Miejsce pracy ojca, opiekuna........................................................................tel.................................
2. INFORMACJE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO ŚWIETLICY
Uwaga! (wychowawca nie zwalnia dziecka na telefoniczną prośbę rodziców, opiekunów)
PLAN POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY
(Proszę wypełnić zgodnie z planem lekcji dziecka i zajęciami dodatkowymi)

Poniedziałek - od godz............... do...................godz. wychodzi samodzielnie.

TAK / NIE

Wtorek

- od godz................do..................godz. wychodzi samodzielnie.

TAK / NIE

Środa

- od godz................do........... …..godz. wychodzi samodzielnie.

TAK / NIE

Czwartek

- od godz................do.................godz. wychodzi samodzielnie.

TAK / NIE

Piątek

-

TAK / NIE

od godz...............do..................godz. wychodzi samodzielnie.

………………………….
Data

.............................................................................
Podpis rodzica, opiekuna

3. ANKIETA NA TEMAT UCZNIA
Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Zebrane informacje pomogą nam
lepiej zorganizować pobyt Państwa dziecka w świetlicy.
1. Czy dziecko będzie korzystało z obiadów w szkolnej stołówce?

TAK / NIE

2. Podczas konkursów świetlicowych dzieci często otrzymują drobne nagrody w postaci
słodyczy. Czy dziecko może otrzymywać słodycze?
TAK / NIE
3. Jeżeli dziecko będzie odbierane przez inne osoby niż rodzice, należy wypełnić poniższe
upoważnienie.
.............................................
(Kartuzy, data)

Oświadczenie
Ja....................................................................(imię i nazwisko rodzica) upoważniam do odbierania
ze świetlicy szkolnej mojego dziecka.................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
następujące osoby...........................................................................................................................
........................................................................................................................................................
..............................................................................................................
(podpis rodzica)
4. Jeżeli dziecko będzie samo opuszczało świetlicę szkolną o wyznaczonej przez siebie
godzinie, należy wypełnić poniższe oświadczenie.

………………………….
(Kartuzy, data)

Oświadczenie
Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczenie przez moje dziecko
.........................................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
świetlicy szkolnej o godzinie…………w dniach………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
Wyrażam zgodę na samodzielne opuszczenie świetlicy o wyznaczonej przez moje dziecko
godzinie. Przyjmuję na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka
podczas jego samodzielnego powrotu do domu.
.............................................................................................................................
(podpis rodzica)
Do realizacji zajęć wychowawczo – opiekuńczych uczeń będzie potrzebował:
papier ksero, klej, kredki, plastelinę, blok z kolorowymi kartkami, ołówek, ręczniki papierowe.

INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY SP NR 5 W KARTUZACH
ROK SZKOLNY 2017/2018

Oświadczam, że moje dziecko w czasie pobytu na świetlicy może wychodzić samodzielnie
do sklepiku szkolnego, stołówki, biblioteki szkolnej i na zajęcia dodatkowe zorganizowane
na terenie szkoły.
……………………………………..
/data, podpis rodzica, opiekuna

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/

W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu
informacje w formie pisemnej należy przekazać bezpośrednio do wychowawcy świetlicy.
Jednorazowe upoważnienia czy zezwolenia należy przekazywać w formie pisemnej (na
kartce lub w dzienniczku dziecka).
Zobowiązuję się do punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy, współpracy
z wychowawcami świetlicy w sprawach dotyczących pobytu i funkcjonowania mojego
dziecka, zapoznania z regulaminem świetlicy szkolnej. Jednocześnie wyrażam zgodę na to,
aby moje dziecko uczestniczyło w zajęciach, imprezach i wyjściach organizowanych
w godzinach pracy świetlicy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ucznia i jego rodziców/ prawnych
opiekunów zawartych w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Z.2002r.nr 101, poz.926 ze zm.)
Osobom nieupoważnionym oraz opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą
przekazywane. Świetlica otwarta jest na wszelkiego rodzaju propozycje, sugestie, pomoc
materialną,
która
może
ułatwić
i
uprzyjemnić
pobyt
jej
członka
Numer telefonu – 58- 681-11-54 wewnętrzny 28 Pod tym numerem mogą Państwo zostawić
informacje na temat dziecka, jego stanu zdrowia i nieobecności.
……………………………………….
/data, podpis rodzica, opiekuna

Regulamin świetlicy szkolnej SP nr 5 w Kartuzach
Rok szkolny 2017/2018
1.O możliwości korzystania ze świetlicy, rodzice mogą dowiedzieć się: ze strony
internetowej szkoły; w trakcie zebrań z wychowawcami; z karty zapisu do klasy I oraz
oddziału zerowego; z folderów informacyjnych.
2.Świetlica szkolna czynna jest w godzinach od 7.30 do 17.00.Czas pracy jest
konsultowany z rodzicami podczas zebrań i dostosowywany do ich potrzeb.
3.Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się corocznie na podstawie kart zgłoszeń,
Które wypełniają rodzice (prawni opiekunowie).
4.Wymagane jest oświadczenie o zatrudnieniu przez obojga rodziców lub prawnych
opiekunów. Jeżeli oświadczenie posiada informację o zatrudnieniu na czas określony,
na ten czas w danym roku szkolnym zostaje zapisany uczeń,
z możliwością
kontynuacji w danym roku szkolnym po przedłużeniu stosownej umowy.
5.Rodzic/ opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko, proszony jest
o przedłożenie do wglądu informacji o sytuacji rodzinnej: postanowienia sądu
w sprawie ustalenia opieki nad dzieckiem, ograniczenia lub pozbawienia praw
rodzicielskich jednego z rodziców do wychowawcy świetlicy pani Wioletty Chyła.
6.W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic zobowiązany jest do jak
najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy osobiście i złożenia
stosownego oświadczenia do wychowawcy świetlicy pani Wioletty Chyła.
7.Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez
dziecko. Każda nowa decyzja rodzica musi być przekazana w formie pisemnej z datą i
czytelnym podpisem.
8.Opieką wychowawczą objęci są uczniowie, którzy dostarczyli kartę zgłoszenia
wypełnioną przez rodziców oraz uczniowie dojeżdżający. Wychowawcy świetlicy nie
ponoszą odpowiedzialności za uczniów, którzy takiej karty nie dostarczyli, a przebywają
na terenie szkoły. Doraźnie opieką objęci są uczniowie skierowani do świetlicy z
powodu nieobecności nauczyciela.
9.Po skończonych zajęciach dziecko czeka na rodzica lub inną osobę upoważnioną
do jego odbioru. Na życzenie rodziców dziecko może opuścić świetlicę:
I. Samodzielnie, jeżeli:
a) czas wyjścia dziecka ze świetlicy jest czasem uzgodnionym na piśmie z rodzicem/
opiekunem. Powinien być w tym przypadku wskazany dzień tygodnia oraz dokładna
godzina.
b) rodzic/ opiekun prawny złożył pisemne oświadczenie, że ponosi pełną
odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka poza szkołą ( po zajęciach w świetlicy)
c) dziecko ukończyło 7 lat.
II. Pod opieką starszego rodzeństwa, jeżeli:
a) dziecko ukończyło 7 lat, a osoba pod opieką której wychodzi ze świetlicy, osiągnęła
wiek co najmniej 13 lat i jest pisemnie upoważniona przez rodzica.
b) rodzic/ opiekun prawny złożył pisemne oświadczenie, że ponosi pełna
odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka poza szkołą ( po zajęciach
w
świetlicy).
III. Odebrane przez osoby upoważnione:

a) poza rodzicami/ opiekunami dziecko ze świetlicy mogą odbierać wyznaczone osoby
na podstawie pisemnego upoważnienia rodzica/ opiekuna
IV. Na zajęcia dodatkowe, jeżeli:
a) rodzice wyrazili pisemną zgodę na wyjście dziecka ze świetlicy na zajęcia
pozalekcyjne odbywające się poza terenem szkoły oraz podali rodzaj zajęć, dzień
tygodnia, dokładną godzinę rozpoczęcia i zakończenia zajęć, lokalizację.
10.Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez dziecko
w świetlicy.
11.Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej:
a) wykonuje polecenia wychowawcy;
b) nie opuszcza sali bez zgody opiekuna;
c) dba o ład i porządek w sali: kurtkę odwiesza na wieszaku, tornister ustawia
w przeznaczonym do tego miejscu, gry, zabawki oraz inne przedmioty bierze za
pozwoleniem nauczyciela, po skończonej zabawie sprząta swoje stanowisko pracy:
porządkuje stolik, wyrzuca śmieci, zasuwa krzesło, zabawki odkłada na przeznaczone
dla nich miejsce;
d) bierze udział w proponowanych zajęciach;
e) nie używa telefonu komórkowego oraz MP3;
f) nie używa wulgarnych słów;
g) nie bije kolegów;
h) nie krzyczy lecz mówi półszeptem;
i) nie biega bo świetlica to nie boisko;
j) nie niszczy przedmiotów w niej znajdujących się;
k)do wychowawcy oraz innych pracowników szkoły zwraca się grzecznie i kulturalnie;
12.Uczniowie dojeżdżający oczekują na panie konwojencki w sali nie na dworze;
13.Podczas przerw uczniowie przebywają na holu, gdzie objęci są opieką nauczyciela
pełniącego dyżur.
14.Wobec dzieci łamiących powyższe zasady zostaną wyciągnięte odpowiednie
konsekwencje w postaci punktów ujemnych z zachowania. Informacje o ilości punktów
zostaną przekazane wychowawcy i będą miały wpływ na ocenę
z
zachowania;
15.W przypadku, gdy dziecko trzykrotnie nie zgłosi się do świetlicy lub wyjdzie ze
świetlicy bez pozwolenia a jego nieobecność będzie nieusprawiedliwiona, wychowawcy
pisemnie powiadamiają rodziców. Brak reakcji ze strony opiekunów (informacja zwrotna
opatrzona podpisem rodzica) oraz w dalszym ciągu powtarzające się nieobecności
dziecka, skutkują skreśleniem go z listy. O fakcie tym rodzice zostaną poinformowani w
formie pisemnej. To samo dotyczy uczniów nie stosujących się do poleceń wychowawcy
oraz notorycznie łamiących zasady obowiązujące w świetlicy szkolnej. Po skreśleniu
dziecka z listy, odpowiedzialność za nie ponoszą rodzice, którzy zobowiązani są
zapewnić mu opiekę.

Kartuzy,…………………..……………………………………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna)

