Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Białogardzie
Wniosek o przyjęcia dziecka do świetlicy, rok szkolny 2018/2019

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY
na rok szkolny 2018/2019
Imię i nazwisko dziecka..................................................................... ………….. .. klasa .......................
Data i miejsce urodzenia..........................................................................................................................
Imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów).................................................................................
..................................................................................................................................................................
Miejsce zamieszkania...............................................................................................................................
Telefon kontaktowy:
Matka………………………………..

Ojciec…………………………….

GODZINY PRZEBYWANIA DZIECKA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ:
nr kolejny
lekcji *

0

1

2

3

4

5
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8

do
16.00

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
* Prosimy o zaznaczenie X, na których godzinach dziecko będzie przebywać w świetlicy szkolnej

OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY
/imię i nazwisko- stopień pokrewieństwa/
……………………………………………......................................……………………...................................
…………………………………………............................……………………………......................................
……………………………………………………………………............................…......................................

................................................................
czytelny podpis matki (prawnego opiekuna)

………………....……………………
czytelny podpis ojca (prawnego opiekuna)

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Białogardzie
Wniosek o przyjęcia dziecka do świetlicy, rok szkolny 2018/2019
W przypadku samodzielnego opuszczania przez dziecko świetlicy proszę wypełnić poniższe
oświadczenie (dotyczy dzieci powyżej siedmiu lat)
OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę, aby moje dziecko samodzielnie wychodziło ze świetlicy szkolnej do domu.
Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną za samodzielny powrót dziecka ze świetlicy do domu.

................................................................
czytelny podpis matki (prawnego opiekuna)

………………....……………………
czytelny podpis ojca (prawnego opiekuna)

WAŻNE INFORMACJE
1.

Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. W razie
nieodebrania dziecka ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego
rodzicami/prawnymi opiekunami, dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim
organom Policji.

2.

Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka
jest zgłosić swoje przyjście do wychowawcy świetlicy.

3.

Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad,
dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania
się, podstawowych zasad higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie
świetlicy.

4.

Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną
ponoszą rodzice/opiekunowie.

5.

Opiekunowie świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty
osobiste uczniów. Prosimy o nie przynoszenie do szkoły wartościowych przedmiotów.

6.

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz niezwłocznej
aktualizacji danych.

7.

Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich
upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest
powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.

8.

Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców i mogą samodzielnie wychodzić ze
świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić opiekunowi pełniącemu dyżur.

9.

Zgoda rodzica lub prawnego opiekuna wyrażona telefonicznie nie będzie brana pod uwagę
przez wychowawcę świetlicy.

10. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy [np. odbieranie dziecka
przez osobę dotąd nie upoważnioną lub samodzielne wyjście itp.] rodzice muszą powiadomić
wychowawców świetlicy na piśmie [z datą i podpisem].

Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.
Białogard, dnia ....................................................

