WNIOSEK ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY

2020/21

Imię i nazwisko dziecka:

klasa:
w roku szkolnym 2020/21

Data ur.

Adres:

Telefony kontaktowe:

matka / opiekunka

ojciec / opiekun

do pracy:
Informacja o zatrudnieniu (proszę zakreślić)

matka/opiekunka
ojciec/opiekun

Godziny pracy rodziców (opiekunów):
poniedziałek
wtorek
środa
od
do
od
do
od
do

czwartek
od
do

TAK/NIE
TAK/NIE
piątek
od

do
matka
ojciec

Ważne dla wychowawcy świetlicy informacje dotyczące zdrowia i zachowania dziecka:

Oświadczenie
Oświadczam, że rodzice/ prawni opiekunowie dziecka, którego dotyczy w/w Wniosek
pracują zawodowo, a wszystkie podane w niniejszym Wniosku dane są zgodne ze stanem
faktycznym.
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
……………………………………………..
czytelny podpis rodzica / opiekuna
Czas przebywania dziecka w świetlicy:
poniedziałek
wtorek
środa
od
do
od
do
od
do

czwartek
od
do

piątek
od

do

Czy dziecko będzie wracać do domu samodzielnie?
wpisać TAK lub NIE
Dziecko będą odbierały następujące osoby: (proszę wypełnić drukowanymi literami)

……………………………………………..
czytelny podpis rodzica / opiekuna
Rybnik, dnia
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R E G U L A M I N ŚW I E T L I C Y

SZKOLNEJ

1. Ze świetlicy mogą korzystać wyłącznie uczniowie szkoły, których rodzice (prawni
opiekunowie) pracują zawodowo.
Pierwszeństwo mają rodzice pracujący w zawodach wskazanych przez MEN.
2. Nauczyciele wychowawcy organizują zajęcia z dziećmi zapisanymi do świetlicy
od godz. 630 do 1630 przed i po zajęciach lekcyjnych uczniów (na podstawie planu
zajęć), zgodnie z obowiązującym harmonogramem zajęć świetlicowych,
uzależnionym od frekwencji dzieci oraz pogody w danym dniu.
3. W dni wolne od zajęć dydaktycznych (ferie świąteczne i dodatkowe dni wolne)
świetlica jest czynna od godz. 630 do 1630.
4. 24 grudnia (Wigilia), w Sylwestra oraz w Wielki Piątek świetlica jest czynna
do godz. 1300 .
5. W świetlicy obowiązuje obuwie zmienne; kurtki i tornistry pozostają w szatni
świetlicowej.
6. Podczas pobytu w świetlicy obowiązuje zakaz używania telefonów w celach
rozrywkowych.
7. Dzieci będące pod opieką wychowawcy nie mogą samowolnie opuszczać świetlicy
i zajęć świetlicowych.
8. Sprzęt świetlicowy należy szanować, a zauważone uszkodzenie zgłaszać wychowawcy
świetlicy. W przypadku celowego zniszczenia rodzic zobowiązany jest
do uregulowania wynikłych strat zgodnie zapisem w statucie szkoły.
9. W czasie zajęć uczniowie powinni przestrzegać porządku oraz bezpiecznie
i kulturalnie zachowywać się wobec innych.
10. Po skończonych zajęciach dzieci pozostawiają po sobie porządek.
11. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy przyniesione
przez uczniów z domu.
12. Uczniowie naruszający powyższe zasady mogą zostać wypisani ze świetlicy
– decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor na wniosek wychowawcy świetlicy.
13. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do odbioru dziecka do godziny
określonej w p. 2 niniejszego regulaminu.
Niestosowanie się do tego punktu regulaminu może skutkować powiadomieniem
Policji i odwiezieniem dziecka do Izby Dziecka.
14. O wszelkich zmianach dotyczących pobytu ucznia w świetlicy należy pisemnie
powiadomić wychowawcę świetlicy (informacja powinna być podpisana i opatrzona
datą). Nie zwalniamy dziecka na tzw. telefon od rodzica/opiekuna.
15. W okresie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 w świetlicy obowiązują
dodatkowe procedury, zgodne z wytycznymi MEN, MZ i GIS.
Przyjąłem/przyjęłam do wiadomości
…………………………………………………
czytelny podpis rodzica/opiekuna
Strona 2 z 2

