KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY
Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej na rok 20.…/20…. mojego dziecka:

Nazwisko
……………………………………...........
imię
………………………………………….
data urodzenia
………………………………………….
miejsce urodzenia ………………………………………….
aktualnie uczeń klasy………………. Szkoły Podstawowej w Czerlejnie.
I Dane o sytuacji rodzinnej dziecka:
Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………………...
Adres e-mail rodzica:…………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko matki…………………………………………………………………………………………...
Matka dziecka pracuje …………………………………………………………………………………………..
numer telefonu………...………………………………………………………………………………………...
Imię i nazwisko ojca………………………………………………………………………………………….......
Ojciec dziecka pracuje…………………………………………………………………………………………....
numer telefonu ……….…………………………………………………………………………………………

……………………………………..
Pieczątka i podpis z miejsca pracy matki

………………………………….
Pieczątka i podpis z miejsca pracy ojca

Świetlica jest dla dzieci obojga rodziców pracujących.
Prosimy o zaznaczenie i dostarczenie dokumentu jeżeli jeden z rodziców ma odebrane lub ograniczone prawa
rodzicielskie do dziecka…………………………………………………………………………………………
II Dziecko moje:
A. wymaga szczególnej opieki ponieważ…………………………………………………………………
B. może samodzielnie wracać do domu o godz: …………………………………………………………
C. będzie odbierane przez niżej wymienione osoby:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
D. musi przynieść pisemne upoważnienie od rodziców o ile będzie miało być odebrane przez osobę inną niż
wymienione wyżej lub ma wyjść samodzielnie.
E. inne……………………………………………………………………………………………………….
III Sprawy organizacyjne:
1. Zobowiązuje się do:
a. zapoznania mojego dziecka z regulaminem obowiązującym w świetlicy (druga strona karty);
b. współpracy z wychowawcą świetlicy w sprawach dotyczących dziecka i funkcjonowania świetlicy;
c. odkupienia gier i zabawek popsutych lub zagubionych przez moje dziecko umyślnie;
d. wyrażam zgodę na publikację w Internecie zdjęć i filmów z wizerunkiem mojego dziecka.
2. Przyjmuję do wiadomości, że dziecko będzie odebrane ze świetlicy najpóźniej do godziny 16:30*
Oświadczam, że podane przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
Czerlejno,……………………………………………….

……………………………………
podpis matki lub ojca/opiekuna

RE GU L A MI N Ś WI E T LI CY SZK O L N EJ
W CZ E R LE J N IE
1. Świetlica jest miejscem nauki, wypoczynku i zabawy.
2. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku od 11.30 do 16.30*
3. Do świetlicy przychodzimy zaraz po lekcjach/zajęciach dodatkowych.
4. Dzieci uczęszczające do świetlicy przynoszą kurtki i obowiązkowo zmieniają obuwie.
5. Tornistry układamy w wyznaczonym do tego miejscu w świetlicy.
6. Po wejściu do świetlicy obowiązkowo zgłaszamy swoją obecność wychowawcy,
który odnotowuje ten fakt w dzienniku.
7. W świetlicy zachowujemy się cicho i spokojnie. Nie przeszkadzamy innym.
8. Obowiązkowo wykonujemy wszystkie polecenia wychowawcy.
9. Pod żadnym pozorem nie opuszczamy świetlicy bez zgody wychowawcy.
10. Z gier i zabawek znajdujących się w świetlicy korzystamy zgodnie z ich przeznaczeniem,
szanujemy je i każdorazowo odkładamy na wyznaczone miejsce. Nie przynosimy do
świetlicy cennych rzeczy.
11. Dbamy o czystość i porządek w pomieszczeniu świetlicy i toalecie. Sprzątamy po sobie.
12. Pamiętamy o obowiązujących formach grzecznościowych: proszę , dziękuję, przepraszam.
13. Przed jedzeniem myjemy ręce, a po śniadaniu myjemy kubek i odkładamy na miejsce.
14. Lekcje odrabiamy w pierwszej kolejności, w ciszy i spokoju, nie przeszkadzając innym.
15. W pomieszczeniach świetlicowych zostawiamy tylko kurtki i tornistry. Za inne rzeczy
przyniesione do świetlicy, takie jak: telefony komórkowe, tablety, pieniądze, zabawki itp.
świetlica nie odpowiada.
16. Odbierając dziecko ze świetlicy rodzice lub osoby upoważnione potwierdzają ten fakt
wychowawcy.
*Szczegółowy Regulamin Świetlicy oraz godziny pracy świetlicy zostaną podane we wrześniu podczas spotkania z rodzicami.

Zapoznałem się i moje dziecko z regulaminem Świetlicy Szkolnej w Czerlejnie.

…………………………………………
podpis ucznia

…………....………….…………………
podpis matki lub ojca/opiekuna

