KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „Uczeń”
(Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka)

1. Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………....klasa …....
2. Data urodzenia i PESEL .............................................................................................................
3. Adres zamieszkania dziecka .......................................................................................................
4. Imię i nazwisko matki................................................................ tel............................................
5. Imię i nazwisko ojca................................................................... tel...........................................
6. Dziecko będzie korzystało z opieki wychowawczej w świetlicy:
 przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych od godziny …………………………
 po zakończeniu zajęć lekcyjnych do godziny…………………………
7. Dziecko będzie korzystało z obiadów w szkole TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)
8. Dziecko będzie opuszczać świetlicę:
 samodzielnie (dzieci powyżej 7 roku życia) o godzinie ……………………………………
( należy koniecznie wpisać konkretną godzinę, o której dziecko powinno wychodzić ze świetlicy)

 pod opieką
( proszę o wypisanie wszystkich osób na stałe upoważnionych do odbierania dziecka ze świetlicy – innych niż rodzice)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej, nr dowodu tożsamości, nr telefonu

Rodzaj pokrewieństwa
lub znajomości

1.
2.
3.
4.
5.
6.
9. Dodatkowe informacje o dziecku (stan zdrowia, alergie, przyjmowane leki, ew. orzeczenie)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem
faktycznym.

Kraków, ………………………….
data

…………………………………………
czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚWIETLICY SZKOLENEJ
1. Świtlica Szkolna Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „Uczeń” stanowi
integralną część Szkoły,
2. Świetlica jest czynna w godzinach od 7:00 do 8:45 i od 12:20/13:15 do 17:30.
3. Do świetlicy uczniowie przyjmowani są na podstawie karty zgłoszenia (kartę należy pobrać
u wychowawcy świetlicy). Rodzice są zobowiązani do wypełnienia karty zgłoszenia dziecka
do świetlicy oraz niezwłocznej aktualizacji zawartych tam danych.
4. Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu
zgłoszenie obecności dziecka do wychowawcy do momentu odebrania go przez osoby
uprawnione (lub zgłoszenia samodzielengo powrotu, w przypadku dzieci, których rodzice
wyrażają na to zgodę).
5. O godzinie 8:30 rozpoczyna się Poranek z Panem Bogiem. Uczniowie przyprowadzeni po
tej godzinie, na ławeczce w ciszy oczekują na rozpoczęcie zajęć pod opieką nauczyciela
dyżurującego.
6. Rodzice są zobowiązani do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. W razie
nieodebrania dziecka ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z
rodzicami/opiekunami dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom.
7. Do odbioru dziecka upoważnieni są rodzice oraz inne osoby wymienione w karcie
zgłoszenia do świetlicy. O wszelkich zmianach dotyczących osób upoważnionych do
odbioru dziecka lub jednorazowych upoważnieniach, rodzice zobowiązani są poinformować
na piśmie, z uwzględnieniem danych nowego opiekuna (druk upoważnienia do odbioru u
wychowawcy świetlicy). Osoba upoważniona powinna przedłożyć wychowawcy świetlicy
dokument potwierdzający jej tożsamość. Bez takiego upoważnienia dziecko nie może
opuścić świetlicy!
8. Dziecko może opuścić świetlicę samodzielnie tylko wtedy, kiedy rodzice zadeklarowali taką
możliwość w karcie zgłoszenia do świetlicy lub wcześniej przedłożyli pisemną zgodę na
samodzielny powrót dziecka zawierającą datę oraz godzinę, o której dziecko powinno
samodzielnie opuścić świetlicę oraz odręczny podpis rodziców.
9. Świetlica prowadzi godzinowy rejestr frekwencji uczniów zgłaszających się do opieki.
10. Dziecko przebywające na świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad,
dotyczących przede wszytskim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego
zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego
wyposażenia świetlicy.
11. Rodzice/ Opiekunowie ponoszą finansową odpowiedzialność za szkody materialne
wyrządzone przez dziecko.
12. Część zajęć świetlicowych odbywa się na podwórku szkolnym. Wychowawcy nie pomoszą
odpowiedzialności za ubrudzenia odzieży powstałe w wyniku dozwolonych zabaw.
13. W świetlicy można używać telefonów komórkowych jedynie za zgodą wychowawcy.
14. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za sprzęty elektroniczne i zabawki przyniesione
przez dzieci. Własne zabawki (oprócz zbieranych przez dzieci kart piłkarskich i innych)
można przynosić i używać w świetlicy jedynie w jednym dniu w tygodniu, ustalonym przez
wychowawców.
15. Wszelkie sugestie i zmiany związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice/ opiekunowie
mogą zgłaszać i omawiać z kierownikiem i wychowawcami świetlicy.
Kraków,…………………………

…………………………………………………
Czytelny podpis rodzców/ opiekunów

Świetlica chętnie przyjmie książki, gry, klocki oraz inne przydatene materiały: papiery kolorowe,
kleje, plastelinę, wstążki, guziki, koraliki, itp. 

