KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
na rok szkolny 2020/2021
(kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie dziecka)

Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………….klasa………………
Data urodzenia …..……….......................Miejsce urodzenia.........................................
Adres …… …………………………………………………………………………………….
Telefon komórkowy matki......................……………………………………………………
Telefon komórkowy ojca.................................................................................................
Imię i nazwisko matki......................................................................................................
Imię i nazwisko ojca........................................................................................................
Miejsce pracy matki.........................................................................................................
Miejsce pracy ojca...........................................................................................................
Dodatkowe informacje o dziecku (przeciwwskazania, choroby itp.):
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Aby ułatwić szybki kontakt z Państwem bardzo prosimy o niezwłoczne uaktualnienie numerów telefonów.
Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Zobowiązuje się do
ścisłej współpracy z wychowawcami świetlicy.

…………………………………
(data podpis rodzica/opiekuna)

DEKLARACJA OSOBISTEGO ODBIORU DZIECKA
Dziecko będzie odbierane ze świetlicy około godziny …………….,wyłącznie przez niżej wymienione osoby:
(należy podać nazwisko i imię osoby oraz numer dowodu osobistego)
1.

……………………………………………………………………………………….

2.

……………………………………………………………………………………….

3.

……………………………………………………………………………………….

4.

……………………………………………………………………………………….

5.

……………………………………………………………………………………….

Jednorazowe upoważnienia czy zezwolenia na samodzielne wyjścia dziecka należy przekazywać na odpowiednim druku.
UWAGA!!!
Dzieci odbierane osobiście nie będą wypuszczane do domu po telefonie rodzica na komórkę dziecka lub do świetlicy.
Rodzic lub osoba wymieniona w deklaracji odbioru dziecka ma obowiązek osobiście odebrać dziecko.

........................................
(data i podpis rodzica/opiekuna)
OŚWIADCZENIE
(dotyczy samodzielnego powrotu dziecka)
Ja niżej podpisany ……………………………………….wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do
domu(proszę określić dni i godziny). Biorę pełną odpowiedzialność za drogę powrotną mojego dziecka do domu.

……………………………
(data i podpis rodzica/opiekuna)

Dzień
Godz.wyjścia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Regulamin pracy świetlicy PZSM w Bydgoszczy
Celem pracy świetlicy jest organizowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci
rodziców pracujących.
1. Świetlica jest czynna w godzinach 7:00 –16:00
2. Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego
wejścia na teren świetlicy do momentu odebrania go przez osoby do tego uprawnione. Dziecko
musi zostać odebrane do godziny 16:00 w przeciwnym wypadku zostanie przekazane pod opiekę
odpowiednim organom.
3. Nie podlega opiece wychowawców dziecko przebywające w szkole przed godz. 7:00 a także
dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do świetlicy.
4. Odebrać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich
upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy, bądź innego
miejsca w szkole zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy. Uczniowie mogą
samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, jeżeli posiadają pisemne pozwolenie rodziców.
5. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie dziecka
przez osobę dotąd nie upoważnioną, samodzielnie wyjście itp.) rodzice muszą powiadomić
wychowawców świetlicy na piśmie (na odpowiednim druku) – z datą i podpisem.
6. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad
dotyczących przede wszystkim bezpiecznego pobytu w świetlicy, z zachowaniem dystansu w
związku z COVID19, podstawowych zasad higieny, kulturalnego zachowania oraz do szanowania
sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
7.

W świetlicy dzieci zobowiązane są do korzystania z obuwia zmiennego (baletki, tenisówki itp.)

8. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przyniesione do świetlicy pieniądze i
cenne przedmioty.
9. Dziecko wypisane ze świetlicy jest zobowiązane opuścić teren szkoły.
10. Z telefonu komórkowego dzieci mogą korzystać tylko w celu komunikowania się z rodzicami po
uprzednim poinformowaniu wychowawcy świetlicy.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem pracy świetlicy. Zobowiązuję się do jego
przestrzegania oraz do ścisłej współpracy z wychowawczyniami świetlicy w celu zapewnienia
dziecku najlepszych warunków pobytu w świetlicy.
.............................................................
(data i podpis rodzica/opiekuna)

