KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Warunki przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej: zatrudnienie obojga rodziców, inna ważna przyczyna,
wypełnienie karty.
I.

PODSTAWOWE DANE INFORMACYJNE:
1. Zgłaszam do świetlicy syna/córkę ……………………………………………………………………………………..
Ucznia/uczennicę klasy ……………………………………………………
2. Nazwiska i imiona rodziców /prawnych opiekunów/
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Miejsce zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………………
4. Numery telefonów: domowy …………………………………………………………..
Matka/opiekun prawny- ………………………………………………………………….
Ojciec/opiekun prawny- …………………………………………………………………..
5. Oświadczenie opiekuna o zatrudnieniu:
Proszę podkreślić właściwe:
1) Oświadczam, że pracuję zawodowo w systemie jednozmianowym w godzinach
……………………………………………
2) Oświadczam, że pracuję zawodowo w systemie dwuzmianowym
3) Oświadczam, że pracuję zawodowo w systemie trzyzmianowym
4) Inne - …………………………………………………………………………..
6. Klasa i wychowawca: ……………………………………………………………………………………………….

II.

PRZYCZYNA, DLA KTÓREJ DZIECKO ZGŁOSZONE JEST DO ŚWIETLICY: PROSZĘ
PODKREŚLIĆ ODPOWIEDŹ/ODPOWIEDZI)
1) Praca obojga rodziców
2) Oczekiwanie na autobus
3) Oczekiwanie na zajęcia dodatkowe

III.

CHARAKTERYSTYKA DZIECKA
- Cechy osobowości (np. spokojne, otwarte, towarzyskie, nieśmiałe, ruchliwe itp.), ew.
problemy emocjonalne (np. nadpobudliwość, apatia, inne)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Uzdolnienie, ulubione zajęcia: ……………………………………………………………………………………….

- Choroby i ewentualne wskazówki jak w danym przypadku z dzieckiem
postępować/dołączyć do karty
IV.

INFORMACJA O ODRABIANIU PRAC DOMOWYCH W CZASIE POBYTU DZIECKA W
ŚWIETLICY:
Proszę podkreślić właściwe:
1) Zgadzam się, aby moje dziecko odrabiało pracę domową i w razie potrzeby
otrzymywało pomoc od wychowawcy świetlicy.
2) Nie wyrażam zgody, aby moje dziecko odrabiało pracę domową w czasie pobytu w
świetlicy.

V.

INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU ODBIERANIA DZIECKA ZE ŚWIETLICY:
Dziecko moje wymaga opieki w świetlicy: (proszę podkreślić właściwą odpowiedź i
uzupełnić)
- codziennej
- w poszczególnie dni i godziny ……………………………………………………………………………………….
- w oczekiwaniu na ………………………………………………………….. w dniach i godzinach …………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

VI.

OŚWIADCZENIE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY
Warunkiem wydania dziecka ze świetlicy szkolnej osobom upoważnionym jest
potwierdzenie tożsamości tej osoby przez nauczyciela świetlicy (np. na podstawie
dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu, legitymacji szkolnej). W przypadku
jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu, należy takie
informacje przekazać bezpośrednio wychowawcy świetlicy, wyłącznie w formie pisemnej.

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisana(y) wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność prawną za:
1. Samodzielny powrót mojego dziecka do domu, wyjście ze świetlicy o godzinie ………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Powrót dziecka pod opieką osoby nieletniej ……………………………………………………………………………
3. Odbiór dziecka ze świetlicy wyłącznie przez niżej wymienione i upoważnione osoby:
a) Proszę wpisać: imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa oraz nr dowodu lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej

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

Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego odbioru
przez upoważnioną przez mnie osobę.
Mam świadomość, iż świetlica szkolna odpowiada za bezpieczeństwo dziecka w godzinach swojej
pracy, czyli od godziny 6.30 do godziny 17.30
Zostałam/łem poinformowana/y o konieczności odbierania dziecka ze świetlicy najpóźniej do godziny
17.30.

………………………………….…………….………………………………..
Data, czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów

WAŻNA INFORMACJA
W związku z pandemią wirusa COVID-19 w roku szkolnym 2020/2021 odbiór dziecka będzie odbywał
się poprzez wykorzystanie:
- videofonu znajdującego się tuż przy drzwiach wejściowych (w przedsionku szkoły),
- telefonu znajdującego się w świetlicy szkolnej – 22

755 54 38 wew. 29

Zgodnie z przyjętymi i obowiązującymi w Szkole Podstawowej Nr 6 procedurami postępowania w
okresie pandemii wirusa COVID-19, rodzice oraz wszystkie upoważnione osoby nie będą wchodzić
bezpośrednio do świetlicy szkolnej.
Potwierdzam zapoznanie się z w/w zmianami
……………………………………………………………..
Data i podpis rodziców/prawnych opiekunów

