KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W MOSINIE ROK SZKOLNY 2021/2022
I. DANE OSOBOWE DZIECKA
Imię i nazwisko dziecka

Klasa

Data i miejsce urodzenia dziecka

Adres zamieszkania dziecka

II. DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZNIA
Matka dziecka

Ojciec dziecka

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:

Telefony kontaktowe:

Telefony kontaktowe:

Miejsce zatrudnienia:

Miejsce zatrudnienia:

WAŻNE INFORMACJE O ZDROWIU DZIECKA …………………………..........................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
III. GODZINY, W KTÓRYCH DZIECKO BĘDZIE PRZEBYWAŁO W ŚWIETLICY:
1. Poniedziałek - od …………………………………. do …………………………………..
2. Wtorek
- od …………………………………. do …………………………………..
3. Środa
- od …………………………………. do …………………………………..
4. Czwartek
- od ………………………………….. do …………………………………..
5. Piątek
- od ……………….…………………. do …………………………………..
IV. DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY UPOWAŻNIENI SĄ:
Upoważniona osoba odbierająca dziecko powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości.
L.p.

Imię, nazwisko

Stopień pokrewieństwa
Matka/opiekunka prawna
Ojciec/opiekun prawny
Pozostałe osoby upoważnione:

Seria i nr dowodu osobistego

V. OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Oświadczam, iż nie mogę zapewnić opieki dziecku w
godzinach wymienionych w pkt. III w związku z moim
czasem pracy, organizacją dojazdu do szkoły lub innymi
okolicznościami wymagającymi opieki w szkole((załącznik
nr 2 Rozp. MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutów szkół publicznych)

……………………………………………………….
(podpis matki/opiekunki prawnej)

Oświadczam, iż nie mogę zapewnić opieki dziecku w
godzinach wymienionych w pkt. III w związku z moim czasem
pracy, organizacją dojazdu do szkoły lub innymi
okolicznościami wymagającymi opieki w szkole((załącznik
nr 2 Rozp. MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutów szkół publicznych)

……………………………………………………………..
(podpis ojca/opiekuna prawnego)

WAŻNE INFORMACJE
1. Świetlica szkolna czynna jest w od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 – 16:00.
2. Świetlica działa w oparciu o Regulamin Świetlicy dostępny u wychowawców świetlicy oraz na stronie
internetowej szkoły.
3. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i
okazać go w celu potwierdzenia tożsamości. W każdej sytuacji budzącej wątpliwości, wychowawca ma
obowiązek skontaktować się z rodzicami/opiekunami dziecka.
4. Zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym art. 43 ust. 1 (t.j.: DzU z 2005 r.
nr 105, poz. 908, z późn. zm.), dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby,
która osiągnęła wiek co najmniej 10 . Przepisy zezwalają zatem na samodzielne korzystanie z drogi
dziecku, które ukończyło 7 lat jednak ze względu na bezpieczeństwo dzieci - uczniowie klas 1-2
powinni być odbierani przez rodziców.
5. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą powiadomić
wychowawców świetlicy na piśmie z datą i podpisem. Na telefoniczne prośby rodziców dzieci nie będą
zwalniane do domu.
6. Prosimy aby uczniowie nie przynosili do świetlicy wartościowych przedmiotów. Świetlica nie ponosi
odpowiedzialności za przedmioty, które są własnością uczniów.
7. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą
rodzice/opiekunowie.
8. Uczniowie, którzy posiadają telefon mogą z niego korzystać wyłącznie do kontaktu z rodzicami i tylko
po zgłoszeniu tego faktu u wychowawcy świetlicy.
9. Wychowawcy świetlicy współpracują na bieżąco z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem
i psychologiem szkolnym.
10. Wychowawcy świetlicy informują wychowawców poszczególnych klas o funkcjonowaniu dziecka
podczas zajęć świetlicowych. Informacje te uwzględnia się przy ustalaniu oceny z zachowania na koniec
każdego semestru.
11. Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do omówienia z dziećmi Regulaminu świetlicy i odwoływania
się do niego w określonych sytuacjach.
12. W przypadku dwukrotnego nieodebrania dziecka ze świetlicy po godz. 16:00 zostanie uruchomiona
procedura zgodnie z systemem wychowawczym szkoły.

Zobowiązuję się do zapoznania z informacjami zawartymi w Regulaminie zajęć świetlicowych dostępnym na stronie
internetowej szkoły.

…...................................................
Podpis rodzica/opiekuna

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych z przyjęciem i pobytem w szkole
naszego dziecka, danych osobowych naszych i dziecka oraz upoważnionych do odbioru osób przez Dyrektora Szkoły
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. z dnia 10.05.2018 r.

…...................................................
Podpis rodzica/opiekuna

Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka
zarejestrowanych podczas zajęć świetlicowych. Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie i publikowanie prac wykonanych
przez moje dziecko w szkole oraz na stronie internetowej szkoły zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia
10.05.2018 r.

…...................................................
Podpis rodzica/opiekuna

