KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2022 /2023
Wypełnioną kartę należy złożyć w terminie do 10 maja 2022 przy wejściu do szkoły
I.

Dane dziecka

Imię i nazwisko dziecka

Klasa

Data i miejsce urodzenia dziecka
Adres zamieszkania dziecka
Imiona i nazwiska
rodziców/prawnych opiekunów
dziecka
Matka: (tel.)
Telefony kontaktowe

Ojciec: (tel.)
Telefon domowy lub inny kontaktowy:

Dodatkowe informacje mające
wpływ na funkcjonowanie
dziecka w szkole (stan zdrowia,
stała choroba, uczulenia,
przyjmowanie leków itp.)
II.

Uzasadnienie przyjęcia dziecka do świetlicy
Miejsce pracy matki (pieczęć):

Praca zawodowa obojga rodziców

Godziny pracy:

Inne okoliczności mające wpływ na
zapewnienie dziecku opieki w
świetlicy szkolnej

Miejsce pracy ojca (pieczęć):

III.

Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy (tylko osoby pełnoletnie):

1 ....................................................................

5.....................................................................

2.....................................................................

6.....................................................................

3.....................................................................

7.....................................................................

4.....................................................................

8.....................................................................

Dziecko może wychodzić ze świetlicy pod opieką niepełnoletniego rodzeństwa:
1 ....................................................................

2.....................................................................

Wychowawcy zwalniają dziecko tylko na podstawie informacji pisemnej od rodziców!
IV. Informacje na temat regulaminu świetlicy
1. Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 6:30 – 17.00.
2. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy. Nauczyciel świetlicy
odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów od chwili ich zgłoszenia się do świetlicy
do
rozpoczęcia zajęć lekcyjnych i od chwili zakończenia zajęć lekcyjnych do przekazania ich rodzicom/
opiekunom prawnym.
3. Dziecko mogą odebrać ze świetlicy jedynie rodzice/opiekunowie lub upoważnione przez nich osoby
wymienione w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy.
4. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dzieci.
5. Świetlica wymaga pisemnego zgłoszenia w przypadku odbierania dzieci przez inne osoby niż rodzic/
prawny opiekun lub samodzielnego powrotu do domu. Jednocześnie w takim przypadku
rodzic/prawny opiekun ponosi odpowiedzialność za bezpieczny powrót dziecka do domu.
6. Wychowanek ma obowiązek stosować się do ramowego rozkładu dnia obowiązującego
w
świetlicy szkolnej i brać udział w zajęciach organizowanych przez wychowawców (ma prawo do
indywidualnych zajęć, tylko wtedy, jeśli nie przeszkadza innym dzieciom i wychowawcy podczas
pracy z grupą, a także jeśli nie zagrażają one bezpieczeństwu jego i innych dzieci).

V.





Zobowiązuję się do:
zapoznania się i przestrzegania Regulaminu, który obowiązuje w świetlicy SP Nr 30 im. Króla
Kazimierza Wielkiego w Lublinie (dostępnego na stronie internetowej szkoły i na tablicy informacyjnej
świetlicy);
współpracy z wychowawcami świetlicy w sprawach dotyczących pobytu i funkcjonowania mojego
dziecka;
punktualnego odbierania dziecka;
uaktualniania danych.
Świadomy/-a/ odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych (zgodnie z art. 233 kodeksu karnego)
oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

VI.Wyrażam/Nie wyrażam* zgody na samodzielne wychodzenie mojego dziecka do biblioteki
szkolnej podczas pobytu w świetlicy.
Lublin, dnia …………

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

(podpis ojca/prawnego opiekuna)

VII. Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 30 w Lublinie
Komisja kwalifikacyjna w dn. ………………. 20……r.
a) zakwalifikowała dziecko do korzystania ze świetlicy,
b) nie zakwalifikowała dziecka z powodu ………………………………………………………………
Podpisy członków komisji:
1.

……………………………………………………………………

2.

……………………………………………………………………

3.

……………………………………………………………………
*niepotrzebne skreślić

