KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY
Na rok szkolny …………../……………

Imię i nazwisko dziecka
Klasa w roku szkolnym 2021/22 :
Imię i nazwisko matki:
Numer telefonu:
Imię i nazwisko ojca:
Numer telefonu:
Dziecko będzie przebywało w świetlicy:
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

od godz.
od godz.
od godz.
od godz.
od godz.

do godz.
do godz.
do godz.
do godz.
do godz.

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU
Oświadczam, że rodzice/opiekunowie są aktywni zawodowo.
………………………………………………………..
data, podpis rodzica/opiekuna
INFORMACJE DOTYCZĄCE ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY
Upoważnienie
…………………………………………………………….., upoważniamy/upoważniam do odbioru ze świetlicy szkolnej
(imię i nazwisko rodziców/rodzica)

mojego dziecka …………………………………………………………………………….klasa …………. Następujące osoby:
(imię i nazwisko dziecka)

L.p.

Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

Telefon

Wiek rodzeństwa

1.
2.
3.
Dziecko może samodzielnie wracać do domu o godz.:
Biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka samodzielnie wracającego do domu.
…………………………………………………………
data, podpis rodzica / opiekuna

Wyrażam zgodę na korzystanie z danych osobowych podanych przy zapisie dziecka do szkoły tj. data
urodzenia, adres zamieszkania, telefon.
Oświadczam, że podane przeze mnie informacje w niniejszej karcie są zgodne ze stanem faktycznym.
Szczecin dn.………………………………………………………

………………………………………………………
podpis rodziców/opiekunów

ABC Wychowanka Świetlicy
1. Przychodzę do świetlicy zaraz po przybyciu do szkoły lub po skończonych zajęciach.
2. Wchodząc do świetlicy zgłaszam wychowawcy swoje przybycie.
3. Nie wychodzę ze świetlicy szkolnej bez zgody wychowawcy.
4. Nie oddalam się od wychowawcy podczas wyjść i w czasie przebywania sali świetlicowej.
5. Bawię się i pracuję w sposób bezpieczny dla siebie i innych.
6. Szanuję innych, nikomu nie dokuczam.
7. Biorę aktywny udział w zajęciach.
8. Staram się cicho pracować i bawić.
9. Słucham uważnie próśb i poleceń nauczyciela - staram się je jak najlepiej wykonać.
10. Nie przeszkadzam nauczycielom w prowadzeniu zajęć.
11. Nie przeszkadzam innym dzieciom w pracy i zabawie.
12. Dbam o porządek w sali.
13. Po skończonej zabawie i po zajęciach zawsze porządkuję swoje otoczenie.
14. Szanuję sprzęty i przedmioty będące na wyposażeniu świetlicy.
15. Szanuję cudzą i swoją własność.
16. Bez zgody właściciela nie ruszam cudzych rzeczy.
17. Dbam o higienę osobistą.
18. Myję ręce przed posiłkiem, gdy skorzystam z toalety, po powrocie z boiska.
19. Gdy w świetlicy spożywam posiłki i napoje siadam przy stoliku.
20. Zmieniam obuwie i pozostawiam w szatni ubrania wierzchnie.
Zobowiązujemy się do:
a. zapoznania mojego dziecka z ABC wychowanka świetlicy,
b. współpracy z wychowawcami świetlicy w sprawach dotyczących dziecka i funkcjonowania świetlicy.
c. potwierdzania własnoręcznym czytelnym podpisem w zeszycie faktu odebrania dziecka ze świetlicy.
d. odkupienia gier i zabawek popsutych lub zagubionych przez moje dziecko umyślnie.
Przyjmujemy do wiadomości że:
a. bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od
momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej , upoważnioną przez nas osobę.
b. o zwolnieniu dziecka z zajęć świetlicowych będziemy zawiadamiać pisemnie.
c. w pomieszczeniach świetlicowych zostawiamy tylko tornistry. Za inne rzeczy przyniesione do
świetlicy, takie jak: komórki, pieniądze, zabawki itp. świetlica nie odpowiada.
d. dziecko będzie odebrane ze świetlicy najpóźniej do godziny 17.00
e. Przypominamy o obowiązku zgłoszenia w szkole faktu, że jeden z rodziców ma ograniczone prawa
rodzicielskie.
Zapoznałem się i moje dziecko z ABC wychowanka świetlicy.
Szczecin dn…………………

……………………………………
podpis rodziców / opiekunów

