
KARTA ZGŁOSZENIA 

 do świetlicy szkolnej w Czarnowąsach w roku szkolnym 2014/2015 

Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej mojego dziecka 

.........................................................................................................   urodzonego dnia ...........................................  

Adres zamieszkania .................................................................................................................................................. 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych Numer telefonu kontaktowego 

  

  

 

Miejsce pracy matki  /poświadczone pieczątką/          

 

                       

Miejsce pracy ojca /poświadczone pieczątką/        

 

 

Osoby upoważnione do odbioru dziecka 

Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Nr dowodu osobistego Numer telefonu 

    

    

    

    

  

W przypadku zgody na samodzielny powrót dziecka do domu, rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są 

wypełnić oświadczenie: 
 

Oświadczam, że dziecko …………………………………………………….. może na moją odpowiedzialność 

samodzielnie opuszczać świetlicę o godz. ………………………  

 

Zmiany dotyczące samodzielnego wyjścia ze świetlicy szkolnej i osób upoważnionych do odbioru dziecka 

należy zgłaszać na piśmie do wychowawcy świetlicy. 

 

Ważne informacje o dziecku, o których powinni wiedzieć wychowawcy świetlicy: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

verte 



Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na bezterminowe, bezpłatne rozpowszechnianie wizerunku 

………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka), 

utrwalonego na zdjęciach, filmach wykonanych w czasie zajęć i imprez organizowanych w świetlicy, na stronie 

internetowe szkoły znajdującej się pod adresem www.zs-czarnowasy.pl w związku z działalnością świetlicy. 

 

 

R e g u l a m i n 

 
 

1. Do świetlicy szkolnej uczęszczają wyłącznie uczniowie klas I-III, których rodzice pracują oraz dzieci  

dojeżdżające.  
 

2. Świetlica szkolna czynna jest od godziny 6.45 do 16.15. 

 

3. Wychowawca odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów od chwili ich zgłoszenia się do świetlicy       

do chwili rozpoczęcia zajęć oraz od chwili zakończenia zajęć do chwili przekazania rodzicom. 

 

4. Dziecko zobowiązane jest do samodzielnego stawienia się do świetlicy szkolnej po zakończonych zajęciach. 

 

5. W świetlicy szkolnej prowadzony jest dziennik obecności, w którym odnotowywane są obecności uczniów. 

 

6. W przypadku nie zgłoszenia się ucznia do świetlicy, nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za jego 

bezpieczeństwo. 

 

7. Uczniowie mogą być zwolnieni z zajęć świetlicowych wyłącznie na pisemną zgodę rodziców/opiekunów. 

 

8. Po godz. 16.15  świetlica szkolna nie zapewnia opieki dziecku. 

 

9. Dobrowolna, roczna odpłatność za świetlicę wynosi 50 zł - /płatne w dwóch ratach/. Zebrane pieniądze 

przeznaczone są na zakup wody mineralnej oraz materiałów do zajęć plastycznych i technicznych. 

 

10. W przypadku tygodniowej nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka, wychowawca informuje 

rodziców/opiekunów o zaistniałej sytuacji. 

 

11. Za umyślne niszczenie zabawek i sprzętu, które znajdują się w świetlicy odpowiadają rodzice/opiekunowie,   

ponosząc odpowiedzialność materialną. 

 

12. W przypadku rezygnacji z zajęć opiekuńczych w świetlicy, rodzice pisemnie zawiadamiają wychowawcę 

świetlicy. 

 

13. Jeżeli uczeń nie stosuje się do regulaminu świetlicy, zastosowane zostaną kary zgodnie z regulaminem 

szkoły. 

 

 

Akceptuję treść regulaminu wewnętrznego świetlicy: 
 

 

 

Data ...........................                                                                                             ............................................................  

                                                                                                                                                          Podpisy  

                                                                                                                                      rodziców/opiekunów prawnych 

 

 

 

Zwrot karty do 13 czerwca 2014 r. 

http://www.zs-czarnowasy.pl/

