Karta uczestnika zajęć świetlicowych w Szkole Podstawowej nr 12 w Łodzi

Proszę o przyjęcie do świetlicy mojego dziecka ………………………………………………………………………………….
ucznia klasy………………………………………………………………………………………………………………………………………….
urodzonego dnia …………………………………. zamieszkałego w …………………………………………………………………
Imię i nazwisko matki/prawnej opiekunki ……………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………………………………………………….
Miejsce pracy ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna …………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………..............................................
Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………………………………………………….
Miejsce pracy ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy szkolnej o godzinie ………
tak

nie*

Upoważniam następujące osoby do odbierania ze świetlicy mojego dziecka
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Proszę o przyjęcie dziecka z powodu
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ważne informacje o dziecku
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*proszę podkreślić wybraną odpowiedź
Oświadczam, że poznałam/łem i akceptuję zasady organizacji opieki świetlicowej

Łódź, dnia…………………………….

Podpisy rodziców……………………………………
………………………………………………………………

Zasady organizacji opieki w świetlicy szkolnej
1. Wychowawca przejmuje opiekę nad dzieckiem, które zgłosiło swoją obecność u wychowawcy
świetlicy i od tego momentu odpowiada za jego bezpieczeństwo. Nie dopuszcza się możliwości
samowolnego opuszczania zajęć świetlicowych
2. Rodzice przyprowadzają dziecko do świetlicy, a jego pozostawienie w szatni nie jest równoznaczne
z przejęciem nad nim opieki przez wychowawcę świetlicy
3. Rodzice nie wywołują dziecka telefonem komórkowym, będącym w jego posiadaniu ani nie
umawiają się z nim na oczekiwanie w szatni lub przed szkołą
4. W celu wywołania dziecka ze świetlicy rodzice korzystają z wewnętrznego telefonu za
pośrednictwem pracownika szkoły
5. Rodzice pisemnie powiadamiają wychowawcę o: dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, na które
uczęszcza dziecko w czasie godzin pracy świetlicy, wszelkich zmianach mających wpływ na opiekę nad
dzieckiem, dodatkowych upoważnieniach, wypisaniu ze świetlicy
6. Rodzice odbierają dziecko do godziny 17.00
7. Uczniów obowiązuje kontrakt określający normy grupowe
8. Osobie nieupoważnionej lub będącej pod wpływem środków psychoaktywnych wychowawca może
odmówić przekazania dziecka
9. Wychowawca zgłasza swoje uwagi i spostrzeżenia dotyczące zachowania dziecka w świetlicy
nauczycielom w momencie oceny ich zachowania
10. Nauczyciele prowadzący zajęcia odpowiadają za uczniów do momentu przekazania opieki nad
nimi wychowawcy świetlicy.

