KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY
SZKOLNEJ
Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki
Na rok szkolny 2021/2022
1. Imię i nazwisko dziecka………………………………………. klasa ...........................
2. Data i miejsce urodzenia………………………………………………………………...
3. Adres zamieszkania ……………………………………………………………………..
4. Adres zameldowania ……………………………………………………………………
5. Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego

…………………………………

………………………………………….

…………………………………

………………………………………….

6. Miejsce zamieszkania (jeśli jest inne niż dziecka)
…………………………………………………………………………………………...
7. Miejsce pracy matki/prawnego opiekuna

Miejsce pracy ojca/prawnego opiekuna

…………………………………

………………………………………….

…………………………………

………………………………………….

8. Numer telefonu komórkowego matki

Numer telefonu komórkowego ojca

…………………………………

………………………………………

Telefon do pracy matki

telefon do pracy ojca

…………………………………

………………………………………….

Każdą zmianę numeru należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy świetlicy.
9. Osoby upoważnione do odbioru dziecka
Imię i nazwisko
osoby
upoważnionej
1.

Stopień
pokrewieństwa

Numer dowodu
osobistego

Numer telefonu

Podpis osoby
upoważnionej do
odbioru dziecka

2.
3.
4.

Warunkiem wydania dziecka ze świetlicy szkolnej osobom upoważnionym w punkcie 9. jest
potwierdzenie tożsamości w/w osoby przez wychowawcę świetlicy lub osobę do tego wyznaczoną
(np. na podstawie dowodu osobistego lub prawa jazdy).
W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru dziecka informację w formie pisemnej należy
przekazać wychowawcy świetlicy.
10. Dziecko będzie przebywać na świetlicy szkolnej :
Przed lekcjami w godzinach……………………………..
Po lekcjach w godzinach…………………………………..

11. Czy deklaruje Pan/Pani chęć odrabiania prac domowych przez Państwa dziecko
w ramach zajęć świetlicowych? (nauczyciele nie mają obowiązku sprawdzania poprawności
wykonania pracy domowej).
Tak

Nie

12. Charakterystyka dziecka (zainteresowania, uzdolnienia, itp.)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
13. Proszę zaznaczyć jaką formą zajęć świetlicowych byliby Państwo zainteresowani:
a) rekreacyjno-sportowe
b) literackie
c) zajęcia w kącikach zainteresowań
d) odrabianie prac domowych i pomoc w nauce
e) zajęcia przyrodnicze
f) artystyczne
g) matematyczno-logiczne
h) inne
14. Uwagi dotyczące stanu zdrowia dziecka (prosimy podać na jakie przewlekłe choroby choruje
dziecko, jakie leki przyjmuje, czy ma jakieś specjalne potrzeby, itp.
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
15. Zobowiązuję się do:
a) Zapoznania mojego dziecka z regulaminem świetlicy
b) Współpracy z wychowawcą świetlicy

………………………………………………..
Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dn. 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Katolicką Szkołę Podstawową im.
św. Stanisława Kostki w celu zapewnienia bezpieczeństwa mojemu dziecku.
........................................……………………
Podpisy obojga rodziców/ prawnych opiekunów
OŚWIADCZENIE
Bierzemy pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka
od momentu jego odbioru przeze mnie bądź wskazaną powyżej upoważnioną przez nas osobę.
……………………………………………..
Podpis obojga rodziców/ prawnych opiekunów

PROCEDURY ODNOŚNIE REGULAMINU KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY
1. Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej należy składać najpóźniej do 14 września.
2. Rodzice dzieci uczęszczających do świetlicy przy składaniu wniosku mogą dokonać dobrowolnej
wpłaty w wysokości 20,00 zł. Zebrane środki będą wykorzystane na zakup zabawek i artykułów
papierniczych do świetlicy.
3. Świetlica zapewnia opiekę od godz. 7:00-8:00 oraz od 11:00 do 17:00.
4. Dziecko, które przybędzie do szkoły przed godziną 7:00 lub nie dotrze do świetlicy, nie podlega
opiece wychowawców świetlicy.
5. Świetlica jest organizowana dla uczniów, którzy bezpośrednio przed lub po zajęciach
dydaktycznych nie mają zapewnionej opieki rodziców ze względu na czas ich pracy.
6. Opieka świetlicowa zapewniona jest dla uczniów klas 0-V.
7. Dzieci uczęszczające do świetlicy odbierane są przez rodziców lub osoby przez nich upoważnione
przed godz. 17.00.
8. Rodzic ma bezwzględny obowiązek zgłaszać odbiór dziecka.
9. Nauczyciel i osoba wyznaczona przez szkołę ma prawo sprawdzić tożsamość osoby odbierającej
dziecko.
10. W sytuacji, gdy zaistnieje konieczność odbioru dziecka przez osoby trzecie lub samodzielnego
powrotu do domu, rodzice zobowiązani są zgłosić ten fakt oraz przygotować pisemną zgodę lub
upoważnienie.
11. W świetlicy szkolnej obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych gadżetów
elektronicznych.
12. Nauczyciele świetlicy nie mają obowiązku sprawdzania poprawności wykonania prac domowych.
13. Rodzice zobowiązani są do powiadomienia wychowawców świetlicy o aktualnych chorobach
i dolegliwościach dziecka.
14. Zachowanie uczniów w świetlicy, ich prawa i obowiązki określa odrębny regulamin.
Oświadczam, że przedłożone przez mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym i akceptuję
wyżej wymieniony regulamin świetlicy. Jednocześnie zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Kielce, dnia ………………..

………………………………………...
Podpisy rodziców/opiekunów prawnych

Aneks do regulaminu świetlicy Katolickiej Szkoły Podstawowej dotyczący zachowania
bezpieczeństwa w czasie epidemii SARS-CoV19
1. Na zajęcia świetlicowe uczęszczają wyłącznie zdrowi uczniowie, bez objawów chorobowych
wskazujących na infekcję dróg oddechowych oraz w sytuacji, gdy domownicy nie przebywają
na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2. Uczniów w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (szczególnie po
przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza), ochrona podczas
kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
3. Uczeń przejawiający symptomy chorobowe jest izolowany od innych uczniów oraz odsyłany
do Gabinetu Profilaktyki Zdrowotnej, a rodzice są o tym fakcie niezwłocznie informowani.
4. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej oraz w innych salach dydaktycznych,
które są regularnie wietrzone. Uczniowie korzystają tylko z tych przedmiotów i sprzętów,
które można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować.
5. Wychowawcy organizują i koordynują zajęcia w sposób ograniczający bezpośredni kontakt
uczniów ze sobą.
6. Uczniowie mają obowiązek noszenia maseczek zawsze, gdy opuszczają salę świetlicową
(udają się do toalety, na obiad do stołówki szkolnej, opuszczają salę w związku z powrotem
do domu).
7. Uczniowie posiadają swoje przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami.
8. Uczniowie przynoszą do świetlicy tylko niezbędne rzeczy.
9. Odbiór dziecka ze świetlicy odbywa się po telefonicznym poinformowaniu wychowawcy
świetlicy wyłącznie przez rodzica. Kontakt telefoniczny z wychowawcami odbywa się tylko
w czasie pracy świetlicy. Rodzic lub osoba upoważniona oczekuje na dziecko przed
budynkiem szkoły.

