KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
ZSO NR2 W POZNANIU
ul. Tarnowska 27
61 – 323 Poznań
na rok szkolny ……../………
Świetlica czynna od 7.00 do 18.00
I. Dane osobowe dziecka:
Imię i nazwisko
Klasa
Data i miejsce urodzenia
Adres zamieszkania

II. Dane osobowe rodziców/ opiekunów prawnych:
Imię i nazwisko rodziców
(opiekunów prawnych)

Numer telefonu kontaktowego

III. Informacje o zdrowiu dziecka (choroby, alergie, stale zażywane leki)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IV. Informacje o szczególnych zainteresowaniach lub uzdolnieniach dziecka
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….....
V. Informacje o czasie pobytu dziecka w świetlicy
Dzień tygodnia
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

Godzina przyjścia

Godzina wyjścia

VI. Informacje o odbieraniu dziecka z świetlicy
Osoby upoważnione do odbioru dziecka:
Lp.

Imię i nazwisko

Stopień
pokrewieństwa

Seria i numer
dowodu
osobistego

Numer telefonu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
W przypadku zgody na samodzielny powrót dziecka do domu, rodzice (opiekunowie prawni)
zobowiązani są wypełnić oświadczenie:
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że dziecko …………………………………………………………………………………….. może na moją
odpowiedzialność samodzielnie wychodzić ze świetlicy szkolnej ZSO nr 2 w Poznaniu:
Dzień tygodnia

Godzina

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Zmiany dotyczące samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy i osób upoważnionych do odbioru
dziecka należy zgłaszać na piśmie wychowawcom świetlicy.

VII.

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku (skreślić niewłaściwe)
Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka……………………………………………….…………………………….(imię i nazwisko dziecka) w
zakresie obejmującym wizerunek ucznia przez ZSO nr 2 w Poznaniu w celach
rozpowszechniania pracy szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późniejszymi zmianami).

VIII.

Zobowiązania


Zobowiązuję się do pisemnego informowania o wszelkich zmianach danych
zawartych w niniejszym zgłoszeniu i ich uaktualnianiu.



Zobowiązuję się do przyprowadzania do świetlicy tylko zdrowego dziecka.



Oświadczam, że zapoznałem się z ramowym planem dnia oraz regulaminem
świetlicy ZSO nr 2 w Poznaniu.



Zobowiązuję się również do punktualnego odbierania mojego dziecka ze świetlicy i
jednocześnie biorę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka
pozostającego na terenie szkoły po godzinach pracy świetlicy szkolnej.

………………………………, dnia ……………………
(miejscowość)

……..………………………………………………..
Podpis matki (opiekunki prawnej)

……..………………………………………………..
Podpis ojca (opiekuna prawnego)

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 56
W POZNANIU
ZSO nr 2 w Poznaniu
ul. Tarnowska 27
61 – 323 Poznań
1. Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy szkolnej od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 18.00.
2. Rodzice zobowiązują się do punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy.
3. Świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym rodzic zgłosi obecność dziecka u
wychowawcy świetlicy.
4. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice
(prawni opiekunowie).
Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane dotyczące:
- imiona i nazwisko dziecka;
- datę i miejsce urodzenia;
- adres zamieszkania;
- dane rodziców (prawnych opiekunów);
- czas przebywania ucznia w świetlicy szkolnej w ciągu tygodnia;
- informację, o odbiorze ucznia ze świetlicy (imiona, nazwiska, numer dowodu osobistego, numer
telefonu osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej);
- dokładny dzień i godzina, o której dziecko samodzielnie może wyjść ze świetlicy szkolnej do domu
(pisemna zgoda rodzica/prawnego opiekuna dziecka, które ukończyło 7 rok życia, o samodzielnym
powrocie do domu);
5. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do jak
najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia.
Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko. Każda nowa
decyzja rodzica musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.
6. Dziecko ze świetlicy szkolnej mogą odebrać jedynie rodzice oraz osoby upoważnione do tego – nie
wydaje się dziecka osobie niepełnoletniej.
7. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad zawartych w
Regulaminie świetlicy ZSO nr 2 przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego
zachowania się, podstawowych zasad higieny, oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie
świetlicy.
8. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe przyniesione przez
dzieci do szkoły np. telefonów komórkowych, tabletów, urządzeń typu MP 3, PSP, zabawek itp.
9. Raz w roku pobierana jest opłata w wysokości 10zł za wodę do picia oraz jednorazowe kubki.
10. W przypadku kiedy rodzic z przyczyn od siebie niezależnych nie zdąży do godziny 18.00 odebrać
dziecka ma obowiązek telefonicznie poinformować o swoim spóźnieniu sekretariat szkoły bądź
wychowawcę świetlicy. Jednocześnie rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą pełną odpowiedzialność
za dziecko po godzinie 18.00.
11. Osobom nieupoważnionym oraz opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane.
12. W świetlicy obowiązuje przez cały rok szkolny zmiana obuwia.
13. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują ramowy plan dnia oraz
Regulamin Świetlicy Szkolnej ZSO nr 2 w Poznaniu. Ze względów organizacyjnych ramowy plan dnia
może ulec modyfikacji.

……..………………………………………………..
Podpis matki (opiekunki prawnej)

……..………………………………………………..
Podpis ojca (opiekuna prawnego)

