Niezłożenie karty zgłoszenia oznacza rezygnację z korzystania z zajęć świetlicowych.

Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy w SP nr 26 w Bytomiu
na rok szkolny 2021/2022
Imię i nazwisko dziecka: …………………………...............................................…………………
Data urodzenia: ….....……………

Rodzice/prawni opiekunowie:

Imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna………………………………………………………...……...….…
Adres zamieszkania matki/prawnego opiekuna ………………………………………………...……….….…
Telefony kontaktowe do matki/prawnego opiekuna ………………………………………….………….…..
Miejsce i adres zatrudnienia / telefon ………………………………………….....…………….....……………
Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna…………………………………..……………………………….….
Adres zamieszkania ojca/prawnego opiekuna ……………………………………….………..…………..…..
Telefony kontaktowe do ojca/prawnego opiekuna …………………………………………….…………….
Miejsce i adres zatrudnienia / telefon …………………………………………………....………………………
Informacja o stanie zdrowia dziecka ( choroby, dolegliwości, potrzeba zażywania leków, inne uwagi):
…………………………………………………………………………………………………………………………......................
……..…..…………………………………………………………………………………………………………...............…………
Wyrażam zgodę na używanie przez szkołę zdjęć mojego dziecka z zajęć szkolnych lub wycieczek
do celów wizerunkowych (np. galeria zdjęć na szkolnej stronie www, galeria zdjęć na szkolnej stronie FB
świetlicy SP 26 lub na szkolnym tablo).
TAK
NIE
(właściwe – proszę zaznaczyć X)
Bytom, dnia……………………………..

……………………………………...
Podpis rodzica/prawnego opiekuna

Klauzula informacyjna RODO dostępna jest na stronie internetowej szkoły pod adresem sp26.bytom.pl w zakładce ‘Szkoła’.

Informacje na temat zasad bezpieczeństwa obowiązujących w świetlicy szkolnej:
1. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w następujących godzinach: przed rozpoczęciem zajęć
lekcyjnych od godziny 6:30 do 8:45 oraz po lekcjach od godziny 11:30 do 16:30. Na wypadek sytuacji
zagrożenia epidemiologicznego powyższe godziny mogą ulec zmianie, o czym szkoła będzie informować
rodziców/prawnych opiekunów poprzez e-dziennik w dniu poprzedzającym zmianę.
2. Pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mają uczniowie klas 1 i 2, których rodzice pracują zawodowo
(za poświadczeniem z zakładu pracy). W przypadku
sytuacji zagrożenia epidemiologicznego
pierwszeństwo mają uczniowie, których rodzice pracują w służbach medycznych i mundurowych (policja,
straż pożarna, straż miejska, wojsko).
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3. Wychowawca świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo dziecka od czasu wejścia ucznia do świetlicy.
Obowiązkiem rodzica/prawnego opiekuna jest każdorazowe poinformowanie wychowawcy świetlicy
o zabraniu dziecka ze świetlicy.
4. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów lub osoby przez nich
upoważnione na karcie zgłoszenia.
5. Rodzice przyprowadzają dziecko i oczekują na dziecko po zajęciach świetlicowych wyłącznie w strefie
rodzica (po uprzednim wpisaniu się do księgi wejść).
6. Uczeń, który nie ukończył 7-go roku życia nie może sam opuścić świetlicy i samodzielnie wrócić do domu.
7. W uzasadnionych przypadkach uczeń przebywający w świetlicy może być odebrany przez rodzeństwo
mające co najmniej 10 lat na podstawie pisemnej zgody rodziców.
8. Samodzielne opuszczenie świetlicy szkolnej przez dziecko, które ukończyło 7 lat możliwe jest wyłącznie,
gdy rodzic/prawny opiekun podpisze zawarte w karcie oświadczenie lub przedłoży wychowawcy świetlicy
pisemną zgodę na samodzielny powrót do domu w danym dniu.
9. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przynoszone przez uczniów przedmioty np.:
telefony, odtwarzacze MP 3, elektroniczne zabawki i inne przedmioty.
10. W świetlicy obowiązuje zakaz używania przez dziecko telefonu komórkowego, za wyjątkiem nagłych
przypadków, za zgodą wychowawcy świetlicy.
11. Uczniowie przebywający w świetlicy mają obowiązek stosować się do: regulaminu świetlicy, jadalni,
zasad BHP, poleceń opiekunów świetlicy oraz do ramowego rozkładu dnia obowiązującego w świetlicy
szkolnej i brać udział w zajęciach organizowanych przez wychowawców.

Harmonogram pobytu dziecka w świetlicy:
( Proszę zaznaczyć X właściwe pole / pola)

Przedział godzin

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

6.30 – 8.45
11.30 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 14.30
14.30 – 15.30
15.30 – 16.30
Wykaz osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy:

Lp.

Imię i Nazwisko

Uwagi
Stopień
(podać wiek rodzeństwa
Kontakt telefoniczny
upoważnionego do
pokrewieństwa
odbioru dziecka)

1.
2.
3.
4.
5.
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Oświadczenie rodzica/opiekuna w przypadku samodzielnego opuszczenia świetlicy szkolnej:
Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka .......................................................................
klasa ....................... do domu o godzinie …………………. .
Biorę pełną odpowiedzialność za powrót dziecka do domu po zajęciach świetlicowych.
Bytom, dnia……………………………..

……………………………………...
Podpis rodzica/prawnego opiekuna

Zobowiązania, oświadczenia i informacje:
Rodzic/opiekun:
1. Zobowiązuję się do pokrycia kosztów wyprawki papierniczej w związku z prowadzonymi w świetlicy
zajęciami w kwocie 30 zł na rok (artykuły papiernicze, plastyczne, zakup nagród dla dzieci za konkursy
organizowane w świetlicy itp.).
2. Zobowiązuję się do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.
3. Zobowiązuję się do zapoznania z regulaminem świetlicy szkolnej oraz uszczegółowionymi zasadami
w okresie pandemicznym.
4. Zobowiązuję się do współpracy z wychowawcami świetlicy w sprawach dotyczących pobytu
i funkcjonowania dziecka w świetlicy szkolnej.
5. Oświadczam, iż podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.
6. Wyrażam zgodę na odrabianie przez moje dziecko prac domowych w świetlicy. TAK/NIE (niewłaściwe
skreślić).
Bytom, dnia ……………………..

……………………………………..
Podpis rodzica/prawnego opiekuna

Wypełnia sekretariat szkoły:
Bytom, dnia ……………………..

……………………………………
Podpis osoby przyjmującej kartę
zgłoszeniową
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