KARTA ZAPISU
Dziecka do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Skoczowie
w roku szkolnym 2021/2022
I. Dane dziecka
1. Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………………………….
2. data urodzenia:…………………………………………………………………………………………………
3. Adres zamieszkania:………………………………………………………………………………………….
4. klasa:………………………………………………………………………………………………………………..
II. Informacje dla rodziców/opiekunów:
1.Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w dni, w których odbywają się zajęcia
dydaktyczne ,wychowawcze i opiekuńcze w szkole, wg następującego harmonogramu:
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7:00-9:00 ,11:00-16:00
7:00-9:00 ,11:00-16:00
7:00-9:00 ,11:00-16:00
7:00-9:00 ,11:00-16:00
7:00-9:00 ,11:00-16:00

2.Do świetlicy przyjmowani są wyłącznie uczniowie z klas I-III.
3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, których rodzice/opiekunowie pracują.
Pierwszeństwo z możliwości skorzystania ze świetlicy uzyskują dzieci pracowników
systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i
przedsiębiorstw, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19.
4. O zakwalifikowaniu dziecka do opieki świetlicowej decydować będzie komisja
powołana przez dyrektora szkoły.
5. Rodzice/ opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy(
wg złożonej deklaracji).Po lub przed godzinami pracy świetlicy oraz poza godzinami
zadeklarowanymi, pełną odpowiedzialność za dziecko ponoszą rodzice/ opiekunowie
dziecka.
6. Dziecko ma obowiązek zaraz po wejściu zgłosić swoją obecność do wychowawcy
świetlicy.
7. Odbiór dziecka należy KAŻDORAZOWO OSOBIŚCIE potwierdzić u pracownika szkoły.
8. W przypadku nieodebrania dziecka, wychowawca świetlicy kontaktuje się z rodzicami
telefonicznie.

9. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy( np.
odbieranie dziecka przez osobę dotąd nieupoważnioną lub samodzielne wyjście itp.)
rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie ( z datą i podpisem).
10. Dziecko uczestniczące w zajęciach na świetlicy jest ZOBOWIĄZANE przestrzegać
regulaminu świetlicy, z którym zostanie zapoznane. Regulamin znajduje się również do
wglądu na gazetce świetlicy na korytarzu.
III. Dni i godziny pobytu dziecka w świetlicy:
Proszę wpisać konkretne godziny po uwzględnieniu planu lekcji dziecka!
poniedziałek

wtorek

Środa

czwartek

IV. Dane kontaktowe:
Telefony kontaktowe z rodzicami/ opiekunami
Lp. Stopień pokrewieństwa Imię i nazwisko
1.

piątek

Nr telefonu

2.
3.

Informacje o zatrudnieniu rodziców( prosimy o podkreślenie wybranej odpowiedzi) i
wpisanie w jakich godzinach pracują.

Czy rodzice pracują?
Matka TAK/ NIE
Godziny pracy:

………………………………………………………………….
Data i podpis matki/ opiekuna prawnego

Ojciec TAK / NIE
Godziny pracy:

……………………………………………………………...
Data i podpis ojca/ opiekuna prawnego

3.
Imię i nazwisko dziecka:……………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na samodzielne opuszczanie świetlicy szkolnej przez moje dziecko o
godzinie …………………………………………… i biorę za nie pełną odpowiedzialność po wyjściu
ze świetlicy.

………………………………………………….
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

Nie wyrażam zgody na samodzielne opuszczanie świetlicy przez moje dziecko.
………………………………………………….
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)
Oświadczenia i zobowiązania rodziców:
a. Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję treść regulaminu wewnętrznego
świetlicy.
b. Zobowiązuję się do pisemnego powiadamiania wychowawców świetlicy o wszelkich
zmianach dotyczących dziecka. Każdorazowe odstępstwa od ustalonego sposobu
powrotu dziecka do domu będą potwierdzać pisemnie( informacja w dzienniczku lub
zeszycie informacji).
c. Jestem świadom/a, że świetlica szkolna nie zapewnia opieki po godzinie 16 00.

……………………………………………………………..
( miejscowość data)

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

OŚWIADCZENIE
( uzupełnić i podpisać właściwie)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych na podstawie
karty zapisu dziecka do świetlicy zgodnie z ustawą z dnia29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (tekst jedn.: Dz. Ustaw z 2002 nr 101 poz.926 z późn. zm.) w celu
prowadzenia dokumentacji w świetlicy szkolnej związanej z realizacją procesu
opiekuńczo-wychowawczego oraz umieszczenia wytworów plastycznych dziecka na
terenie szkoły.
………………………………………………………………….
( data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

