KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w Szkole Podstawowej nr 48 w Bydgoszczy
NA ROK SZKOLNY ............ / ............
Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka i składają w sekretariacie szkoły.
Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej.
Imię i nazwisko dziecka ......................................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia dziecka.........................................................
Klasa (w obecnym roku szkolnym) .....................
Adres zamieszkania dziecka ..............................................................................................................................................
Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych)
1. matki ..............................................................................................................................................................
2. ojca ..................................................................................................................................................................
Numery telefonów – prywatny / do pracy
1. matki ..............................................................................................................................................
2. ojca ...................................................................................................................................................
Ważne informacje o zdrowiu dziecka (stałe choroby, dolegliwości, powody do szczególnej uwagi ze
strony wychowawcy): ...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

Oświadczam, iż przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem
faktycznym.
..........................................................................................................
(data, podpis rodzica/ prawnego opiekuna)

INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY
we właściwym prostokącie wstaw znak X



Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu,

wyjście ze świetlicy szkolnej po przedstawieniu pisemnej zgody od rodzica/prawnego
opiekuna w danym dniu.
Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do
domu.



Oświadczam, że będę odbierać dziecko osobiście lub wyłącznie przez niżej wymienione osoby:

1. .......................................................................................... 3.
(imię, nazwisko, dokument potwierdzający tożsamość)

...........................................................................................
(imię, nazwisko, dokument potwierdzający tożsamość)

2. .......................................................................................... 4. ............................................................................................
(imię, nazwisko, dokument potwierdzający tożsamość)

(imię, nazwisko, dokument potwierdzający tożsamość)

Mam świadomość, iż świetlica szkolna odpowiada za bezpieczeństwo dziecka w godzinach swojej
pracy, czyli w godz. 6.30 - 16.30.
Bydgoszcz, dnia ..............................................

.....................................................................................................
(podpis rodzica/ prawnego opiekuna)

WAŻNE INFORMACJE
1. Warunkiem koniecznym do przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest przedłożenie przez
rodziców (opiekunów prawnych) wraz z kartą zgłoszenia:
a) zaświadczenia o zatrudnieniu,
b) zaświadczenia o pobieraniu nauki w trybie dziennym.
2. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 6.30-16.30 od poniedziałku do piątku.
3. Stałą opieką objęte są dzieci rodziców/prawnych opiekunów pracujących zawodowo.
Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie karty zgłoszenia (druki dostępne w
sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły). Limit przewidzianych miejsc w świetlicy
wynosi 80 dzieci. Naboru uczniów dokonuje komisja w składzie: pedagog szkolny, wychowawcy
świetlicy wg następujących kryteriów:
a) W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z klas I-III, których oboje
rodziców/opiekunów pracuje zawodowo lub uczy się w systemie dziennym oraz dzieci
pracujących matek i ojców samotnie je wychowujących,
b) Jeśli liczba zgłoszeń przekroczy przewidziany limit, decyduje data złożenia karty do
sekretariatu szkoły,
c) W przypadku wolnych miejsc, komisja dokona dalszej kwalifikacji do 03.09., wg
następującej kolejności:
- dzieci z klas I-III, których tylko jedno z rodziców/opiekunów pracuje zawodowo, ale opieka
jest utrudniona z bardzo ważnych powodów,
- uczniowie klas IV w uzasadnionych przypadkach (np. daleki dojazd),
- dzieci z rodzin wielodzietnych.
Lista przyjętych uczniów zostanie wywieszona na drzwiach głównego wejścia do szkoły i od
strony boiska w dniu odpowiednio 02.09/ 06.09. o godz. 11.00.
4. W przypadkach szczególnie uzasadnionych rodzic/opiekun dziecka, które nie zostało przyjęte
do świetlicy, może złożyć pismo odwoławcze do dyrektora szkoły, który podejmie decyzję z
komisją kwalifikacyjną. Istnieje możliwość w wyjątkowych, losowych sytuacjach zapisu dziecka

do świetlicy trakcie roku szkolnego, po złożeniu wniosku z uzasadnieniem oraz kartą zgłoszenia
do dyrektora szkoły. Dyrektor w porozumieniu z wychowawcami świetlicy podejmie decyzję,
która nie może być sprzeczna z ogólnie przyjętymi zasadami, tzn. nie może wpłynąć na
pogorszenie warunków pracy świetlicy i bezpieczeństwo przebywających w niej uczniów.
5. W świetlicy obowiązuje regulamin świetlicy, z którym dziecko jest zapoznawane we wrześniu.
6. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.
7. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest
zgłosić się u wychowawcy po wejściu do świetlicy.
8. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad,
dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się,
podstawowych zasad higieny, oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
9. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą
rodzice/opiekunowie.
10. W świetlicy przez cały rok szkolny obowiązuje zmiana obuwia.
11. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy u wychowawcy
(np. do toalety, biblioteki, itp.)
12. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty. Prosimy aby dzieci nie
przynosiły do szkoły wartościowych przedmiotów.
13. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz niezwłocznej
aktualizacji danych.
14. Dzieci z klas I-III ze świetlicy odbierają rodzice/opiekunowie prawni, lub osoby przez nich
upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić
o tym wychowawcę świetlicy.
15. Uczniowie którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić opiekunowi pełniącemu dyżur.
16. Zmiany dotyczące trybu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą składać na piśmie z datą
i podpisem u wychowawców świetlicy.
17. Nauczyciele-wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem
szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
18. Kontakt bezpośredni z wychowawcami świetlicy – 52 3731131 w. 31
Uwagi i prośby:
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

Bydgoszcz, dnia ..............................................

.....................................................................................................
(podpis rodzica/ prawnego opiekuna)

