WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. SZARYCH SZEREGÓW W CZYŻEWIE
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Imię i nazwisko dziecka.....................................................................................

Klasa .........

Data i miejsce urodzenia dziecka ................................................................................................
Zapisanie do świetlicy od dnia ....................................
Adres zamieszkania dziecka............................................................................................................
I.

Dane rodziny dziecka:

1. Imię i nazwisko ojca (opiekuna) ...................................................................................................
Miejsce i godziny pracy (pieczątka zakładu pracy potwierdzająca zatrudnienie)
telefony kontaktowe:......................................................................
…………………………………………………………………..
2. Imię i nazwisko matki (opiekunki)................................................................................................
Miejsce i godziny pracy (pieczątka zakładu pracy potwierdzająca zatrudnienie)
telefony kontaktowe:....................................................................
…………………………………………………………………
II.
Informacje rodziców o dziecku uczęszczającym do świetlicy:
1. Spostrzeżenia rodziców dotyczące dziecka, zainteresowań, zdolności, itp...............................
...........................................................................................................................................................
2. Problemy rozwojowo-zdrowotne lub przeciwwskazania np. do zabaw ruchowych.....................
...........................................................................................................................................................
III.

Informacje dotyczące odbioru dziecka ze świetlicy:
1. Osoby odbierające dziecko ze świetlicy ...............................................................................
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
2. Dziecko objęte dowozem (autobus szkolny) miejsce dowozu.............................................
Wszelkie zwolnienia dziecka z zajęć świetlicowych powinny być dostarczane w
formie pisemnej (podpis rodzica i data). Osoby odbierające dziecko muszą być
wpisane na wniosku lub w zaistniałych przypadkach upoważnione tylko w formie
pisemnej przez opiekuna dziecka (podpis rodzica i data). Telefoniczne zwolnienia
nie będą uznawane. Dzieci do 7 roku odbierane są tylko przez osoby pełnoletnie.

Czyżew, dnia..............................

....................................................................
(podpis rodzica)

Regulamin korzystania z zajęć świetlicowych:
1.

Przed wejściem na świetlicę dezynfekujemy ręce, w bezpiecznej odległości oczekujemy

na zapisanie naszej obecności w zeszycie przez wychowawcę.
2.

Plecaki odkładamy na wyznaczone miejsce, nie niszczymy mienia świetlicy.

3.

Do świetlicy nie przynosimy własnych zabawek, telefonów i sprzętu multimedialnego.

Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie lub zniszczenie ww. przedmioty.
4.

Uczeń posiada własne przybory szkolne i potrzebne rzeczy (kredki, pojemnik na

kanapkę, butelkę z wodą). Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami między sobą.
5.

Nie opuszczają świetlicy samowolnie- wyjście do biblioteki czy toalety zgłaszamy

nauczycielowi.
6.

Dbają o to, aby każdy czuł się bezpiecznie w świetlicy.

7.

Nie przeszkadzają nauczycielowi w prowadzonych zajęciach, koleżankom i kolegom w

trakcie odrabiania pracy domowej.
8.

Uczniowie w świetlicy zachowują bezpieczną odległość od rówieśników.

9.

W świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas

kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
10.

Wszelkie zwolnienia dziecka z zajęć świetlicowych powinny być dostarczone w formie

pisemnej (podpis rodzica i data). Osoby odbierające dziecko muszą być wpisane na wniosku lub
w zaistniałych przypadkach upoważnione tylko w formie pisemnej przez opiekuna dziecka
(podpis rodzica i data). Telefoniczne zwolnienia nie będą uznawane.
11.

Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samowolnie opuściło teren

szkoły po zajęciach lekcyjnych (nie dotarło do świetlicy), w czasie, kiedy powinno przebywać w
świetlicy.
12.

Odbierając dziecko ze świetlicy rodzic/opiekun prawny osoba upoważniona do odbioru

zgłasza nazwisko i imię dziecka pracownikowi szkoły przy wejściu, wówczas nauczyciel lub
wyznaczony pracownik szkoły przyprowadzi dziecko.

....................................................................
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna

