KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
NA ROK SZKOLNY 2020/2021
KARTĘ WYPEŁNIAJĄ RODZICE LUB PRAWNI OPIEKUNOWIE DZIECKA

* w związku z sytuacją epidemiologiczną, zgodnie z zarządzeniem władz miasta,
do świetlicy będą przyjmowane tylko dzieci rodziców pracujących!
Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………
klasa ….................

wychowawca ………………………………………………………

Data i miejsce urodzenia.............................................................................................................
Adres zamieszkania dziecka.......................................................................................................
Telefon domowy ……………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko matki................................................................ tel............................................
miejsce pracy...............................................................................................................................
(Proszę podać pełną nazwę zakładu pracy z dokładnym adresem i numerem telefonu stacjonarnego)

….....................................................
(pieczątka zakładu pracy)
godziny pracy...............................
Imię i nazwisko ojca.....................................................................tel...........................................
miejsce pracy...............................................................................................................................
(Proszę podać pełną nazwę zakładu pracy z dokładnym adresem i numerem telefonu stacjonarnego)

….....................................................
(pieczątka zakładu pracy)
godziny pracy...............................
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Dziecko będzie korzystało z opieki wychowawczej w świetlicy:
(jeśli dziecko będzie przyprowadzane do świetlicy w godzinach porannych, a następnie po zajęciach lekcyjnych będzie
w świetlicy oczekiwało na przyjście opiekunów, należy zaznaczyć odpowiedź pierwszą i drugą ze wskazaniem orientacyjnej
godziny odbierania dziecka)

przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych od godziny …………………………
po zakończeniu zajęć lekcyjnych do godziny…………………………
tylko w oczekiwaniu na zajęcia pozalekcyjne
Czas pobytu dziecka w świetlicy:
Dzień tygodnia
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

Rano

Popołudniu

Czy dziecko będzie w szkole jadło obiady?
tak
nie
Dziecko będzie opuszczać świetlicę:
( proszę zaznaczyć jedna odpowiedź )

samodzielnie ( dzieci powyżej 7 roku życia) o godzinie ……………………………………
( należy koniecznie wpisać konkretną godzinę, o której dziecko powinno wychodzić ze świetlicy)

pod opieka
( proszę o wypisanie wszystkich osób upoważnionych do odbierania dziecka ze świetlicy wraz ze wskazaniem stopnia
pokrewieństwa czy rodzaju znajomości)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej

Rodzaj pokrewieństwa
lub znajomości

1.
2.
3.
4.
5.
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Dodatkowe informacje o dziecku ( stan zdrowia, alergie, zainteresowania, itp.)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem
faktycznym.
…........................
data

…............................................................
podpis rodzica/opiekuna prawnego
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PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE:
1. Świetlica szkolna realizuje program świetlicowy zgodnie z ustalonym i zaakceptowanym
wcześniej przez Dyrektora szkoły planem. Dzieci przebywające na świetlicy mają obowiązek
uczestniczyć we wszystkich zajęciach prowadzonych w świetlicy.
2. W świetlicy szkolnej dzieci mają obowiązek odrabiania zadania domowego przy pomocy
nauczyciela świetlicy (nauczyciele tłumaczą, pomagają).
3. Gdy tylko aura pozwala, świetlica realizuje wyjścia na zewnątrz- do parku, na plac zabaw,
na boiska szkolne. W związku z tym prosimy o dostosowanie odzieży do wyjść.
4. W świetlicy obowiązuje obuwie zmienne.
5. Odpowiedzialność nauczyciela — wychowawcy świetlicy za dziecko rozpoczyna się
z chwilą przybycia ucznia do świetlicy i kończy w momencie odbioru dziecka przez rodzica,
lub samodzielnego opuszczenia świetlicy przez dziecko.
6. Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej osobiście przez rodziców/prawnych opiekunów
lub przez osoby upoważnione i zgłoszone pisemnie wychowawcom świetlic (swą tożsamość
potwierdzają dokumentem ze zdjęciem), innym osobom dziecko nie zostanie wydane.
7. Samodzielnie wyjść ze świetlicy może wyłącznie dziecko posiadające pisemną zgodę
rodziców/prawnych opiekunów na samodzielny powrót do domu. Zgoda rodzica/prawnego
opiekuna wyrażona telefonicznie nie będzie brana pod uwagę przez nauczycielawychowawcę świetlicy.
8. Dzieci będą wypuszczane ze świetlicy na zajęcia dodatkowe pozalekcyjne na podstawie
pisemnej informacji od rodziców (rodzice powinni zgłosić,że dziecko bierze udział w
zajęciach dodatkowych).
9. Rodzice dziecka (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przestrzegania godzin otwarcia
świetlicy szkolnej

………………………….
data

………………………………………………..
czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych
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DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE Z KORONAWIRUSEM:
 do szkoły przychodzą tylko dzieci zdrowe
 dziecko przed wejściem do świetlicy ma obowiązek umycia i zdezynfekowania rąk
(środki dostępne w świetlicy)
 rodzic/ opiekun przychodząc po dziecko wchodzi do świetlicy, zgłasza się do
nauczyciela, po czym czeka na dziecko na zewnątrz
 by ograniczyć kontakty między uczniami planujemy możliwie częste wyjścia (park,
plac zabaw, siłownia w parku, boisko szkolne); dlatego prosimy o dostosowanie
odzieży dzieci do pobytu na podwórku;
 chcemy ograniczyć na ile to będzie możliwe korzystanie ze wspólnych rzeczy, dlatego
prosimy o wyposażenie dziecka w podstawowe przybory szkolne (kredki, klej,
nożyczki, gumka, temperówka itp.)
 jeśli Państwo sobie tego życzą, dziecko może mieć założoną maseczkę
 w świetlicy dzieci mogą korzystać z wody do picia, prosimy jednak, by miało bidon,
lub butelkę, by nie było konieczności korzystania ze kubków wielorazowych
 dzieci nie mogą przynosić do świetlicy własnych zabawek
 proszę uczulić dzieci na podstawowe zasady higieny; częste mycie i dezynfekcję rąk,
zasłanianie ust i nosa łokciem podczas kaszlu, kichania, niekorzystanie z przedmiotów
innych dzieci

………………………….
data

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