Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Mielcu

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Proszę o objęcie opieką świetlicową mojego dziecka ………………………………………
Imię i nazwisko

z klasy …………………………… w roku szkolnym 2018/2019.

Data i miejsce urodzenia:.........................................................................................................
Adres zamieszkania: ...............................................................................................................
Planowane godziny pobytu dziecka w świetlicy (proszę wskazać godzinę, do której dziecko
będzie przebywało w świetlicy)
Dzień

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

do ……………

do ……………

do ……………

do ……………

do ……………

Pobyt dziecka od
zakończenia
lekcji

/godziny pracy świetlicy: przed lekcjami – 6.00-8.00, po zakończonych lekcjach – do godz. 17.30/
Dziecko będzie korzystało ze świetlicy szkolnej w godzinach porannych (przed lekcjami):
TAK

NIE

DANE RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW
Matka dziecka

Ojciec dziecka

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:

…………………………………………………………

…………………………………………………..

Adres zamieszkania:

Adres zamieszkania:

…………………………………………………………

…………………………………………………...

Telefony kontaktowe:

Telefony kontaktowe:

…………………………………………………………

…………………………………………………..

Miejsce zatrudnienia/stanowisko:

Miejsce zatrudnienia/stanowisko:

…………………………………………………………

…………………………………………………..

/pieczątka zakładu pracy/

…………………………
data

/pieczątka zakładu pracy/

.......................................
podpis ojca /opiekuna/

………………………………
podpis matki /opiekunki/
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INFORMACJE O DZIECKU
1. Dodatkowe ważne informacje o dziecku ( stała choroba, uczulenia i inne)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………......
2. Dziecko będzie korzystać z posiłku w stołówce szkolnej ( właściwe zakreślić)
TAK

NIE

3. Potrzeby i zajęcia którymi (w miarę możliwości) powinno być objęte dziecko podczas
przebywania na świetlicy
- potrzeby edukacyjne
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
- potrzeby rozwojowe
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
- zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………......
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….

…………………………
data

.......................................
podpis ojca /opiekuna/

………………………………
podpis matki /opiekunki/
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OŚWIADCZENIA RODZICÓW

Dziecko będzie opuszczać świetlicę: ( właściwe odpowiedzi podkreślić)

1.

będę osobiście odbierać własne dziecko ze świetlicy

2. samodzielnie o godzinie …………………………………… (dotyczy tylko klas III)
Oświadczam, iż ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu.
…............................. ..

....................................

podpis matki /opiekunki/

podpis ojca /opiekuna/

3. upoważniam n/w osoby do odbioru mojego dziecka ze świetlicy

Imię i nazwisko osoby upoważnionej

Nr dowodu
osobistego

Rodzaj
pokrewieństwa

Podpis osoby
upoważnionej

1.
2.
3.
4.
5.

Oświadczam, iż biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego odbioru ze
świetlicy przez upoważnioną osobę.
…................................................
(data)

…............................. ..
podpis matki /opiekunki/

....................................
podpis ojca /opiekuna/
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OŚWIADCZENIA
1. Ja niżej podpisany/a/ świadomy/a/ odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 Kodeksu
Karnego oświadczam, że podane w karcie dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i
prawnym.
….........................................
(data)

…............................. ..
podpis matki /opiekunki/

....................................
podpis ojca /opiekuna/

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.
zm.).

…....................................

....................................

podpis matki /opiekunki/

podpis ojca /opiekuna/

3. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach poza terenem szkoły tj. Biblioteka
Publiczna, Biblioteka Pedagogiczna, Samorządowe Centrum Kultury, wyjazdy i wycieczki itp.
organizowane w ramach zajęć świetlicowych w roku szkolnym 2018/2019 i w ramach pracy
świetlicy szkolnej.
…............................. ..

....................................

podpis matki /opiekunki/

podpis ojca /opiekuna/

4. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka do celów szkolnych tj.
publikacji zdjęć z uroczystości szkolnych/świetlicowych na szkolnej stronie internetowej, na
tablicach informacyjnych oraz do celów publikacji w prasie bądź telewizji.

…………………………
data

.......................................
podpis ojca /opiekuna/

………………………………
podpis matki /opiekunki/

Wypełnione karty zgłoszeniowe należy dostarczyć niezwłocznie do szkoły .
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Regulamin świetlicy
1. Opieką świetlicową objęci są uczniowie kl. I-III których obydwoje rodzice pracują.
2. W szczególnych przypadkach opieką świetlicową mogą być objęte dzieci z oddziału „0” oraz z klas
IV.
3. Uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicowej w godzinach od 6.00-8.00 oraz po zakończeniu
zajęć lekcyjnych do godziny 17.30.
4. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. Od godziny 17.30
odpowiedzialność za dziecko przejmują rodzice.
5. Dziecko może opuścić świetlicę pod opieką rodzica/prawnego opiekuna, wskazanej osoby
upoważnionej, bądź samodzielnie (dotyczy tylko klas III) o konkretnej godzinie za pisemną zgodą
rodzica.
6. Wychowawca

świetlicy

odpowiada

wyłącznie

za

bezpieczeństwo dzieci,

które

zostały

przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.
7. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy ma obowiązek powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.
8. Wszelkie zmiany dotyczące sposobu opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do
wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie.
9. Brak pisemnej informacji od rodziców uniemożliwia opuszczenie przez dziecko świetlicy.
10. W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy w godzinach pracy placówki oraz braku kontaktu
z rodzicami lub osobami wyznaczonymi do odbioru dziecko może być przekazane pod opiekę
odpowiednim organom (policja).
11. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przyniesione przez dziecko zabawki oraz
inne wartościowe rzeczy będące jego własnością.
12. Dziecko uczęszczające do świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad
dotyczących bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania się, zachowania higieny oraz poszanowania
sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
13. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy materialnie odpowiadają rodzice
14. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice mogą zgłaszać i omawiać
z kierownikiem świetlicy oraz wychowawcami.
15. Objęcie opieką świetlicową nie musi być powiązane z żywieniem.

Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem świetlicy, zobowiązuję się do przestrzegania go i ścisłej
współpracy z wychowawcami świetlicy.

…………………………
data

.......................................
podpis ojca /opiekuna/

………………………………
podpis matki /opiekunki/
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA NA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

rok szkolny 2018 / 2019

Imię i nazwisko dziecka ………………………..… klasa ……………………………………

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………….....

Dziecko będzie korzystało z obiadów w stołówce szkolnej od dnia ……………………….
Telefony kontaktowe do rodziców ……………………………………………………….....

Ważne informacje



Zapisu i wypisu z obiadów dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.



Wpłaty za obiady należy dokonywać zgodnie z ustalonym terminem wpłat, tj. do 10-tego każdego
miesiąca na konto 73 1020 4913 0000 9402 0151 9131 .



Niedotrzymanie terminu spowoduje wypisanie dziecka z obiadu.



Za zgłoszenie nieobecności dziecka na obiedzie odpowiada rodzic. Nieobecność należy zgłaszać w
danym dniu do godziny

800

(osobiście lub telefonicznie) – tel. 17 774 58 71. W innym przypadku

odliczenie nie będzie możliwe.


Brak zgłoszenia obecności w/w terminach obciąża rodziców / opiekunów prawnych.



Rezygnacja z obiadów winna być zgłoszona najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego
rezygnację.

Oświadczam, iż zapoznałem (am) się z regulaminem stołówki szkolnej.

Mielec, dn. …………………….

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

