Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie dziecka. Za członków rodziny uważa się rodziców (opiekunów) dzieci oraz inne
osoby objęte obowiązkiem alimentacyjnym, o ile pozostają na wyłącznym lub częściowym utrzymaniu tych rodziców
(opiekunów). Zgodnie z Rozporządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa do świetlicy przyjmowane będą wyłącznie dzieci,
których rodzice (opiekunowie) pracują. Prosimy o załączanie zaświadczeń o zatrudnieniu i godzinach pracy stanowiących
podstawę przyjęcia do świetlicy. Prawidłowość danych zawartych w karcie rodzice (opiekunowie) poświadczają
własnoręcznym podpisem.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY
Dane dziecka:
Imię i nazwisko:................................................................................................................Klasa...............
Data i miejsce urodzenia:.........................................................................................................................
Adres zamieszkania dziecka:....................................................................................................................
....................................................................................... ...........................................................................
Rodzeństwo (imię i rok urodzenia):..........................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Rodzice/opiekunowie prawni:
Imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej:...................................................Tel.kom.:.............................
Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego:....................................................Tel.kom.:.............................
Adres zamieszkania rodziców/opiekunów: .............................................................................................
....................................................................................................tel. dom.:...............................................
Informacje o dziecku:
Czy dziecko choruje przewlekle (jeśli tak proszę wymienić
chorobę/alergię)?......................................................................................................................................
Czy dziecko przyjmuje jakieś leki (jeśli tak, proszę je wymienić)? ........................................................
......................................................................................................................................... .........................
Czy dziecko nosi okulary lub szkła kontaktowe?.....................................................................................
Czy dziecko jest pod opieką lekarza specjalisty (jakiego)?.......................................................................
...................................................................................................................................................................
Proszę w kilku zdaniach opowiedzieć o swoim dziecku (zainteresowania, zdolności, jak najchętniej
spędza wolny czas, co sprawia dziecku największe trudności itp.)...........................................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Czy dziecko łatwo nawiązuje kontakt z rówieśnikami?..............................................................................
W jakich dniach i w jakich godzinach dziecko ma przebywać w świetlicy?...............................................
Czy dziecko będzie korzystało z obiadów szkolnych ? ..............................................................................

Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 6.30- 8.45 12.25-17.00. W przypadku nieodebrania dziecka
ze świetlicy w godzinach jej pracy zostaną podjęte działania zgodnie z zapisami Statutu Szkoły
Podstawowej nr 149.







Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią Karty Zgłoszenia, a przedstawione dane są zgodne ze
stanem faktycznym.
...............................................

..............................................

(data, podpis matki/opiekunki prawnej)

(data, podpis ojca/opiekuna prawnego)

Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach, imprezach i wyjściach organizowanych
w godzinach pracy świetlicy.
...............................................

...............................................

(data, podpis matki/opiekunki prawnej)

(data, podpis ojca/opiekuna prawnego)

Wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy dziecku lub w razie potrzeby wezwanie pogotowia
ratunkowego.
..............................................

..............................................

(data, podpis matki/opiekunki prawnej)

(data, podpis ojca/opiekuna prawnego)



Wyrażam zgodę na wykonywanie zdjęć dziecku podczas zajęć świetlicowych oraz zamieszczanie ich
wraz z imieniem i nazwiskiem w kronice świetlicy, gazetce świetlicowej oraz na stronie internetowej
szkoły (zakładka świetlica) i stronie Facebook- w celach promowania działalności świetlicy.
...............................................

(data, podpis matki/opiekunki prawnej)

.............................................
(data, podpis ojca/opiekuna prawnego)

 Oświadczam, iż moje dziecko odbierane będzie przez następujące osoby (podać stopień pokrewieństwa)
Lp. Imię i nazwisko
Seria i numer
Stopień pokrewieństwa
dowodu osobistego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
...............................................

...............................................

(data, podpis matki/opiekunki prawnej)

(data, podpis ojca/opiekuna prawnego)

Oświadczam, iż biorę całkowitą odpowiedzialność za dziecko opuszczające świetlicę w towarzystwie
niepełnoletniego rodzeństwa


...............................................
(data, podpis matki/opiekunki prawnej)



..............................................
(data, podpis ojca/opiekuna prawnego)

Oświadczam, iż na moją odpowiedzialność dziecko może samodzielnie opuszczać świetlicę
o godzinie: ..................................................................................................................................................
...............................................

...............................................

(data, podpis matki/opiekunki prawnej)

(data, podpis ojca/opiekuna prawnego )

Regulamin świetlicy Szkoły Podstawowej nr 149 w Krakowie.
1) Przyjęcie ucznia do świetlicy odbywa się na podstawie wypełnienia Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy
szkolnej. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 17 marca 2017 roku, do świetlicy będą
przyjmowane dzieci, których rodzice/ prawni opiekunowie pracują.
2) We wniosku rodzic /opiekun prawny podaje: aktualne dane dziecka, tel. Kontaktowy i adres
zamieszkania rodziców /opiekunów prawnych, miejsce pracy rodziców /opiekunów z podaniem adresu
i aktualnego telefonu oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka.
3) Do świetlicy uczęszczają uczniowie, którzy muszą przebywać dłużej szkole ze względu na czas pracy
ich rodziców /opiekunów prawnych.
4) Świetlica jest czynna w godzinach 6.30 – 8.45 (przed lekcjami) oraz od 12.25 do 17.00. Przed
rozpoczęciem pracy świetlicy oraz po jej zakończeniu odpowiedzialność za dziecko przebywające na
terenie szkoły ponoszą rodzice. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka do godz. 17.00.
5) Dziecko odebrane ze świetlicy przez rodzica/prawnego opiekuna nie może już do niej powrócić
w danym dniu.
6) Samodzielny powrót dziecka do domu jest możliwy tylko za pisemną zgodą rodziców
/opiekunów/.Wszelkie samodzielne jednorazowe wyjście dziecka ze świetlicy musi być potwierdzone
informacją pisemną zawierającą datę, godzinę wyjścia, oświadczenie o przejęciu odpowiedzialności za
bezpieczny powrót dziecka ze świetlicy szkolnej do domu i podpis rodzica/ prawnego opiekuna/.
7) Za rzeczy, zabawki, ubrania czy sprzęt elektroniczny przynoszone przez dzieci, świetlica nie ponosi
odpowiedzialności.
8) Za szkody materialne wyrządzone przez dziecko odpowiadają finansowo rodzice.
9) Do stołówki szkolnej dzieci ,wychodzą wraz z wychowawcą świetlicy. Podczas obiadu pozostają pod
jego opieką.
10)Dzieci po zajęciach lekcyjnych są przyprowadzane do świetlicy przez nauczycieli. Na zajęcia
dodatkowe dzieci są odbierane i przyprowadzane przez instruktorów i to oni w czasie trwania zajęć ponoszą
odpowiedzialność za dzieci.
11) Nie podlega opiece wychowawców świetlicy dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem
dziecka jest zgłosić swoje przyjście do nauczyciela świetlicy.
12)Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania zasad obowiązujących
w świetlicy.
13)Wszelkie wyjścia poza pomieszczenie, w którym odbywają się zajęcia świetlicowe muszą być
zgłoszone wychowawcy.
14)Dziecko, które było nieobecne w szkole nie może korzystać w tym dniu ze świetlicy.
15) Rada Rodziców zatwierdziła dobrowolną opłatę za pobyt uczniów w świetlicy szkolnej. Wynosi ona
100 zł na rok szkolny. Uzyskane środki przeznaczone są na zakup niezbędnego sprzętu i pomocy
dydaktycznych, typu: materiały plastyczno-techniczne, artykuły sportowe, gry planszowe książki,
czasopisma, nagrody, itp.
Opłaty należy dokonywać na konto Rady Rodziców:
Małopolski Bank Spółdzielczy 26 8619 0006 0041 0435 2158 0001,
z dopiskiem: świetlica, imię i nazwisko dziecka.
16)Uczeń, który nie będzie przestrzegał ustalonego regulaminu świetlicy oraz będzie zachowywał się
nieodpowiednio, np.:
-wdawał się w bójki,
-niszczył mienie świetlicy,
-zagrażał bezpieczeństwu innych dzieci,
-zachowywał się w sposób wulgarny lub agresywny w stosunku do dzieci i nauczycieli będzie otrzymywał
uwagi negatywne w dzienniku elektronicznym, co w konsekwencji zaważy na jego ocenie zachowania na
świadectwie szkolnym.
Zapoznałem/łam się z regulaminem świetlicy.
Data:……………………………………. ………………………………………………………………….
podpis matki /opiekuna/ podpis ojca /opiekuna/podpis ucznia.

