KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 3
– SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17
IM . KS. KARD. BOLESŁAWA KOMINKA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM NA
ROK SZKOLNY ………/……….
(Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka)
1.Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………..
klasa …………………
2. Ważne informacje o dziecku (powody do szczególnej uwagi ze strony wychowawcy)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
3. Dziecko będzie korzystało z opieki wychowawczej w świetlicy/ bibliotece :
(jeśli dziecko będzie przyprowadzane do świetlicy/ biblioteki w godzinach porannych a następnie po
zajęciach
będzie 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 …………………………………….
- tylko w oczekiwaniu na zajęcia pozalekcyjne ………………………..
4. Czas pobytu dziecka w świetlicy:
Dzień tygodnia

Rano

Popołudniu

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
5. INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY
WARIANT 1
Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu i wyjście ze świetlicy
szkolnej/ biblioteki o godzinie wskazanej w punkcie 3.
Od chwili opuszczenia świetlicy szkolnej/ biblioteki oraz budynku szkoły biorę za nie pełną
odpowiedzialność w drodze do domu.
………………………………….
(data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna)
WARIANT 2
Wyrażam zgodę i biorę pełna odpowiedzialność za powrót dziecka pod opieka osoby małoletniej, która
ukończyła 12 rok życia …………………………………………….
Od chwili opuszczenia świetlicy szkolnej/ biblioteki oraz budynku szkoły biorę za niech pełną
odpowiedzialność w drodze do domu.
………………………………….
(data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna)

PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE:
w przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu informację w
formie pisemnej należy przekazać bezpośrednio do wychowawcy świetlicy;
szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka pozostającego na jej terenie w miejscach
nieobjętych opieka nauczyciela oraz poza godzinami pracy nauczycieli i wychowawców;
-o zwolnieniach dziecka z zajęć świetlicowych wychowawcy będą powiadamiani pisemnie przez rodziców
/ opiekunów prawnych (druk do pobrania na stronie internetowej ),
samodzielnie dziecko może wyjść wyłącznie posiadające pisemną zgodę rodziców / opiekunów
prawnych na samodzielny powrót, zgoda wyrażona telefonicznie nie będzie brana pod uwagę przez
nauczyciela – wychowawcy świetlicy ;
dzieci są odbierane osobiście ze świetlicy szkolnej przez rodziców / opiekunów prawnych lub przez
osoby upoważnione i zgłoszone pisemnie u wychowawcy świetlicy, innym osobom dziecko nie zostanie
wydane; - odpowiedzialność nauczyciela – wychowawcy świetlicy za dziecko rozpoczyna się z chwilą
przybycia ucznia do świetlicy/ biblioteki;
– rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są do przestrzegania godzin otwarcia świetlicy szkolnej /
biblioteki (7.15 – 16.00), piątek (7:15 – 15:50)

..……………………………………………….
(data i czytelny podpis rodziców lub prawnych opiekunów )

