Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Środzie Wlkp.

Proszę o przyjęcie mojego syna / mojej córki …………………………………….……………………...
z klasy…………….……. do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 20……….... / 20………....
Dane dziecka i rodziców:
Imię i nazwisko dziecka: ………………………........................................................................................
Data i miejsce urodzenia: .............................................................................................................................
Adres zamieszkania: ……………………………………………………………..………………………...

Imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej: ..............................................................................................
Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………...…..
nr telefonu: …………………………………………………………………………………………………
Zaświadczenie z zakładu pracy/lub wydruk z CEIDG lub KRS/:
Zaświadczam, że pani ………………………………………………………………… jest zatrudniona
w……………………………………………………………………………………………………………
/nazwa i adres zakładu pracy, nr telefonu/

……………………………………………………………………………………………………………...
/nazwa i adres zakładu pracy, nr telefonu/

w okresie od ………………… do ………………….. w godzinach ……………………………………

………………………………………..
ieczątka zakładu pracy i podpis pracodawcy/

/p

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego: ...............................................................................................
Adres zamieszkania: ………………………………………………………..……………………………...
nr telefonu:...............................................................................................................................................….
Zaświadczenie z zakładu pracy/lub wydruk z CEIDG lub KRS/:
Zaświadczam, że pan ………………………………………………………………… jest zatrudniony
w……………………………………………………………………………………………………………
/nazwa i adres zakładu pracy, nr telefonu/

……………………………………………………………………………………………………………...
/nazwa i adres zakładu pracy, nr telefonu/

w okresie od ………………… do ………………….. w godzinach ……………………………………

………………………………………..
/pieczątka zakładu pracy i podpis pracodawcy/

Dodatkowe informacje o dziecku (stała choroba, uczulenia, zastrzeżenia, itp.)
…………………………………………………………………………………………………...................
………………………………………………………………………………………………………….…..
Planowane godziny pobytu dziecka w świetlicy:
Dzień
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
przed lekcjami
godziny od – do
po lekcjach
godziny od-do
Świetlica szkolna przy ul. Dąbrowskiego 50 jest czynna w godzinach 645– 1600
Świetlica szkolna przy ul. Lipowej 9 jest czynna w godzinach 700 – 1530.

piątek

W świetlicy szkolnej przy ul. Dąbrowskiego 50 obowiązuje obuwie na zmianę (obuwie sportowe
typu trampki, tenisówki).
INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY
Oświadczam, że będę odbierać dziecko osobiście lub przez niżej wymienione osoby:
Imię i nazwisko

Seria i numer dowodu tożsamości

Stopień pokrewieństwa względem dziecka

Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo mojego dziecka od momentu jego odbioru ze świetlicy
szkolnej przez upoważnioną przeze mnie osobę.

Wyrażam zgodę na to, aby moje dziecko uczestniczyło w zajęciach, imprezach i wyjściach
organizowanych w godzinach pracy świetlicy (nie dotyczy okresu epidemii).
Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym
i wyrażam zgodę na ich wykorzystanie przez szkołę w procesie rekrutacyjnym, edukacyjnym
i pedagogicznym (Ustawa z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2002r. Nr 101,
poz. 926 ze zm. ).
OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM(-ŁAM) SIĘ Z KRYTERIAMI NABORU ORAZ
WAŻNYMI INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Środa Wlkp., …………………………

……………………………………………………..
podpis matki/prawnego opiekuna

Środa Wlkp., …………………………

……………………………………………………..
podpis ojca/prawnego opiekuna

Wypełnioną Kartę należy przekazać wychowawcy świetlicy.

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Środzie Wielkopolskiej

KRYTERIA NABORU DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
1. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci na podstawie ustaleń komisji rekrutacyjnokwalifikacyjnej, powołanej przez dyrektora szkoły.
2. Ogólne kryteria przyjmowania dzieci do świetlicy:
a) dzieci dojeżdżające autobusem,
b) oboje rodzice pracują – ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w świetlicy
i obowiązujące obostrzenia związane z COVID-19 wymagane jest zaświadczenie
o zatrudnieniu z zakładu pracy, wydruk z CEIDG lub KRS,
c) dziecko znajduje się pod opieką tylko jednego rodzica, który pracuje – ze względu na ograniczoną
liczbę miejsc w świetlicy i obowiązujące obostrzenia związane z COVID-19 wymagane jest
zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy, wydruk z CEIDG lub KRS
d) pierwszeństwo mają uczniowie klas 1,
e) szczególne wypadki losowe będą rozpatrywane indywidualnie.
3. Warunkiem podjęcia procedury kwalifikacyjnej jest złożenie przez rodzica prawidłowo wypełnionej
karty zapisu dziecka do świetlicy wraz z kompletem zaświadczeń o zatrudnieniu, w wyznaczonym
przez szkołę terminie.

WAŻNE INFORMACJE
1. Świetlica szkolna przy ul. Dąbrowskiego 50 jest czynna w godzinach 645– 1600.
Świetlica szkolna przy ul. Lipowej 9 jest czynna w godzinach 700 – 1530.
2. Do świetlicy mogą być przychodzić tylko dzieci zdrowe bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
3. W czasie epidemii, w związku z niemożnością zachowania dystansu podczas zajęć świetlicowych
zaleca się zakrywanie nosa i ust maseczką ochronną.
4. Ponadto obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz
unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
5. Rodzice/prawni 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
(pogotowie opiekuńczo-wychowawcze, policja).
6. Dzieci do szkoły są przyprowadzane oraz odbierane tylko przez osoby zdrowe.
7. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest
zgłosić swoje przyjście do wychowawcy świetlicy.
8. Dziecko przebywające w świetlicy obowiązane jest do przestrzegania ,,Reguł zachowania się
w świetlicy szkolnej”.
9. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną
ponoszą rodzice/prawni opiekunowie.

10. W okresie epidemii dzieci do świetlicy nie zabierają żadnych przedmiotów i zabawek za wyjątkiem
wypożyczonych książek, podręczników, ćwiczeń i zeszytów oraz przyborów do pisania.
11. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przyniesione wartościowe przedmioty (np. telefony
komórkowe, urządzenia typu MP3, PSP, elektroniczne zabawki).
12. Rodzice/prawni opiekunowie proszeni są o aktualizację danych teleadresowych dziecka.
13. Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jego rodzice/prawni opiekunowie lub osoby przez nich
upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić
o tym wychowawcę świetlicy.
14. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie dziecka
przez osobę dotąd nieupoważnioną) rodzice/prawni opiekunowie informują wychowawców świetlicy
pisemnie. Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.

Załącznik 2

Zwolnienie ucznia z części zajęć świetlicowych
Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………………………………..………….……
/imię i nazwisko/

zwracam się z prośbą o zwolnienie mojego dziecka……………………………………………………………….
………………..
/imię i nazwisko dziecka/

ucznia/uczennicy klasy ……………………………………Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
w Środzie Wlkp.:
a) jednorazowe, samodzielne wyjście dziecka z zajęć świetlicowych
w dniu ……..………………………..……………,

o godz. …………………………………

/data/

b) cotygodniowe wychodzenie dziecka ze świetlicy w …………………………………….., o godz. ………………………
/dzień tygodnia/

c) zwolnienie dziecka w dniach ………………………………………………………………….…..…., o godz. ……………….……
/daty/

Oświadczam, że w momencie opuszczenia świetlicy przez moje dziecko biorę za nie pełną
odpowiedzialność prawną.
……………………………………………….……….
/podpis rodzica/prawnego opiekuna/

Zwolnienie ucznia z części zajęć świetlicowych

Załącznik 2

Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………………………………..………….……
/imię i nazwisko/

zwracam się z prośbą o zwolnienie mojego dziecka……………………………………………………………….
………………..
/imię i nazwisko dziecka/

ucznia/uczennicy klasy ……………………………………Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
w Środzie Wlkp.:
a) jednorazowe, samodzielne wyjście dziecka z zajęć świetlicowych
w dniu ……..………………………..……………,

o godz. …………………………………

/data/

b) cotygodniowe wychodzenie dziecka ze świetlicy w …………………………………….., o godz. ………………………
/dzień tygodnia/

c) zwolnienie dziecka w dniach ………………………………………………………………….…..…., o godz. ……………….……
/daty/

Oświadczam, że w momencie opuszczenia świetlicy przez moje dziecko biorę za nie pełną
odpowiedzialność prawną.
……………………………………………….……….
/podpis rodzica/prawnego opiekuna/

Załącznik nr 3

Środa Wlkp., dnia………………………….

Imię i nazwisko rodzica……………………………………………………………………….……………
Adres……………………………………………………………………………………………………….
Numer telefonu…………………………………………………………………………………………….
Upoważnienie
do odbioru dziecka przez osobę niepełnoletnią
Upoważniam córkę / syna …………………….……………………………… w wieku…………………
do codziennego / sporadycznego / jednorazowego odbierania ze świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi w Środzie Wlkp. dziecka…………………………………………………..
w roku szkolnym / w dniu …………………………………………………………………………...…….
Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo, zdrowie i życie moich
dzieci.

.………………………………………….
podpis rodzica/prawnego opiekuna

Środa Wlkp., dnia………………………….

Imię i nazwisko rodzica……………………………………………………………………….……………
Adres……………………………………………………………………………………………………….
Numer telefonu…………………………………………………………………………………………….

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na samodzielne wychodzenie córki / syna ……….………………..…………………
z klasy …………ze świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Środzie Wlkp.
przy ulicy Dąbrowskiego 50 w roku szkolnym …………………./…………………. .

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Godzina
wyjścia

Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo, zdrowie i życie moich
dzieci.

.………………………………………….
podpis rodzica/prawnego opiekuna

