DEKLARACJA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W SŁUPCY W R. SZ. 2020/2021
Zgłaszam dziecko……………………………………………………………… klasa ……
(imię i nazwisko dziecka)
ur. ……………………………………………… w …………………………………………………………
(data urodzenia)
(miejsce urodzenia)
Informacje o rodzicach i opiekunach:
Imię i nazwisko matki / prawnego opiekuna
………………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy matki…………………………………………………………………
Telefon w miejscu zatrudnienia w sytuacjach wyjątkowych ……………
Imię i nazwisko ojca / prawnego opiekuna …………………………………
Telefon kontaktowy ojca ……………………………………………………………
Telefon w miejscu zatrudnienia w sytuacjach wyjątkowych ………………
Dziecko będzie przebywało w świetlicy w godzinach:
poniedziałek
wtorek
środa

czwartek

piątek

Dziecko będzie:
1. odbierane ze świetlicy przez wyznaczone poniżej osoby:
a. …………………………………………………………….
b. …………………………………………………………….
c. …………………………………………………………….
Oświadczam, że wyrażam zgodę aby syn/córka powracał/a z zajęć świetlicy do domu po
opieką wymienionych powyżej osób…………………………….podpis rodzica
2. samodzielnie wracać do domu
a. o wyznaczonej przez opiekuna godzinie………………….
b. po telefonie któregoś z opiekunów ……………….
Oświadczam, że wyrażam zgodę aby syn/córka samodzielnie powracał/a z zajęć świetlicy do
domu. Równocześnie potwierdzam, że biorę odpowiedzialność za dziecko od momentu
opuszczenia zajęć świetlicowych ……………………………………..podpis rodzica
3. samodzielnie schodzić na parter szkoły, gdzie będzie czekać opiekun po
wcześniejszym telefonie z portierni lub telefonie do dziecka.
Oświadczam, że wyrażam zgodę aby syn/córka samodzielnie wychodził z zajęć świetlicy
na parter szkoły………………………………………………….podpis rodzica
Wyrażam/y zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych z przyjęciem i
pobytem naszego dziecka w świetlicy szkolnej, danych osobowych naszych i dziecka oraz
upoważnionych do odbioru dziecka osób, przez Dyrektora szkoły zgonie z Ustawą z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych.

…………………………….………………………………………………………………………………………..
(miejscowość, data)
podpis matki / prawnego opiekuna
podpis ojca / prawnego opiekuna

Dane o dziecku uczęszczającym do świetlicy szkolnej
(dane niezbędne do uzupełnienia dziennika i organizacji zajęć)
1. Problemy rozwojowo - zdrowotne dziecka:
……………………………………………………………………………………
2. Korzystanie ze stołówki szkolnej (obiady)
TAK

NIE

3. Odrabianie prac domowych (proszę podkreślić)
a.
b.
c.

nie
zależnie od chęci dziecka
koniecznie ( w miarę możliwości czasowych )

4. W ramach zajęć świetlicowych dzieci uczestniczyć będą w zajęciach
artystycznych, bibliotecznych i rozwijających. Czy wyrażają państwo
zgodę na udział dziecka w tych zajęciach?
TAK
NIE
5. Czy dziecko uczęszcza na:
a.
etykę
TAK
NIE
kiedy ?………………
b.
logopedię TAK
NIE
kiedy ?………………
b.
zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze TAK NIE
kiedy ?…………
c.
zajęcia z pedagogiem szkolnym TAK
NIE
kiedy ?………

6. Inne zajęcia pozalekcyjne, na które dziecko wychodzi w trakcie pobytu na
świetlicy:
…………………………………………………………………………………………………..
(wymienić)
7. Inne informacje na temat dziecka, o których państwa zdaniem wychowawca
świetlicy powinien wiedzieć
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Słupca, dn. ……………

………………………………..\………
podpis rodzica (opiekuna)

Informujemy Państwa że:
1. Świetlica czynna jest w godzinach od 6:30 do 17:00
2. Dziecko, które na co dzień jest odbierane przez wyznaczone osoby może w
wyjątkowych sytuacjach samodzielnie opuszczać świetlicę po okazaniu wychowawcy
świetlicy pisemnej zgody rodziców.
3. Dziecko ma obwiązek samodzielnie zgłosić wychowawcy rozpoczęcie pobytu w
świetlicy i jej opuszczenia.
4. Wychowawca nie jest odpowiedzialny za dziecko, które nie zgłosi się do świetlicy
lub bez zgłoszenia wychowawcy opuści ją.
5. W ramach zajęć świetlicowych organizowane są: zajęcia rekreacyjne i ruchowe,
artystyczne , szachy, zajęcia wspomagające wiedzę ,czytelnicze, relaksacyjne oraz inne w
zależności od potrzeb i zainteresowań dzieci.
6. Rzeczy wartościowe wnoszone do świetlicy należy oddać na przechowanie
wychowawcy. W innym wypadku nie bierze on odpowiedzialności za te przedmioty ich
zniszczenie lub zagubienie..
7. Uczestnicy mają prawo do korzystania z wyposażenia świetlicy zgodnie z jego
przeznaczeniem; mają jednocześnie obowiązek szanowania pomieszczeń,
przedmiotów i urządzeń.
8. Należy przestrzegać przepisów BHP.
9. Podczas przebywania w świetlicy uczniowie są zobowiązani do:
•
•
•
•
•
•
•

udziału w zajęciach świetlicowych
dbania o bezpieczeństwo swoje i innych
zgłaszania do wychowawców wszystkich wyjść
przestrzegania dyscypliny
dbania o czystość i porządek
szanowania gier, zabawek i sprzętów znajdujących się w wietlicy szkolnej
porządkowania po sobie zabawek , gier i pomocy

10. Obowiązuje zakaz używania wulgaryzmów, kłamania, przezywania, dokuczania oraz
agresji fizycznej na terenie świetlicy i w jej obrębie.
11. Wszystkie sprawy konfliktowe należy zgłaszać wychowawcy.
12. W razie rażącego nieprzestrzegania regulaminu świetlicy, mimo upomnień,
wychowawca ma prawo zawiesić lub usunąć wychowanka z zajęć w świetlicy.
Zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa
w świetlicy w czasie epidemii.
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
w warunkach domowych.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze
szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów
prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
3. Uczniów w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu
do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz
unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Uczeń powinien pamiętać o częstym myciu rąk,

4.

5.
6.
7.
8.

szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego
powietrza, po skorzystaniu z toalety, ochronie podczas kichania i kaszlu.
Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę
zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę,
powinien odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu.
Następnie powinien on niezwłocznie powiadomić rodziców o konieczności pilnego
odebrania ucznia ze szkoły
Kontakt rodzica z nauczycielem odbywa się przez dziennik elektroniczny lub na numer
telefonu podany przez rodzica w karcie zapisu dziecka do świetlicy.
Uczeń, w którego domu ktoś przebywa na kwarantannie, musi pozostać w domu.
Uczniowie powinni mieć własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na
stoliku szkolnym lub w tornistrze.
Dzieci nie mogą zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (zabawek,
samochodów, pluszaków etc).

Oświadczenia i zobowiązania rodziców (opiekunów) dziecka:
1. Oświadczam, że zapoznałem się z przepisami regulującymi prace świetlicy szkolnej.
2. Zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia wychowawców świetlicy o wszelkich
zmianach dotyczących dziecka. Każdorazowe odstępstwo od ustalonego sposobu powrotu
dziecka do domu będę potwierdzać podpisem i data.
3. Oświadczam, że w przypadku gdy wyraziłem zgodę na samodzielny powrót dziecka ze
świetlicy do domu, biorę całkowitą odpowiedzialność za jego życie i zdrowie.
4. Oświadczam, że biorę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka
przebywającego pod opieką osoby upoważnionej przeze mnie do jego odbioru.
5. Zobowiązuje się do współpracy z nauczycielami świetlicy w sprawach
dotyczących pobytu i zachowania mojego dziecka.
6. Przyjmuję do wiadomości, że szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka
pozostającego na jej terenie w miejscach nie objętych opieką nauczyciela oraz poza
godzinami pracy nauczycieli i wychowawców.

Podpis rodziców lub opiekunów
………………………………...………………

