KARTA ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY
I.

2020 / 2021

Dane ucznia:
Klasa/oddział (do której dziecko
uczęszcza)

Nazwisko ucznia:

Imiona ucznia:

Data i miejsce urodzenia ucznia:
Adres zamieszkania ucznia:

II. Dane rodziców/prawnych opiekunów:
Imię i nazwisko matki/ prawnego opiekuna

Imię i nazwisko ojca/ prawnego opiekuna

Adres zamieszkania matki/ prawnego opiekuna

Adres zamieszkania ojca/ prawnego opiekuna

Telefony kontaktowe do matki/ prawnego opiekuna

Telefony kontaktowe do ojca/ prawnego opiekuna

Fakt samotnego sprawowania opieki przez jednego z rodziców /prawnych opiekunów:

Tak

Nie

III. Dni oraz deklarowane godziny pobytu dziecka w świetlicy:
stały wymiar godzin od poniedziałku do piątku od godz. ……..…………… do godz. …………………
niepełny wymiar w godzinach:
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
Piątek

od ……………... do ………………
od ……………... do ….…………..
od ……………... do …..………….
od …………….. do ….……….….
od …………….. do ………………

IV. Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy /należy wypełnić załącznik do upoważnienia/
Imię i nazwisko osoby upoważnionej

Seria dowodu osobistego

Stopień pokrewieństwa Kontakt telefoniczny

Uwagi, wiek
rodzeństwa

1
2
3
4
5
6
V. Dodatkowe informacje:
Samodzielny powrót ucznia: (w przypadku zaznaczenia „tak” należy złożyć pisemne
oświadczenie o samodzielnym opuszczeniu szkoły przez ucznia – str. 2)

TAK

NIE

VI. Informacje na temat zasad bezpieczeństwa obowiązujących w świetlicy:
1. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00. Dla dzieci korzystających z przewozu od godz. 6:45.
2. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej Rodzic zobowiązany jest doprowadzić do odpowiedniego miejsca. Wychowawca świetlicy
odpowiada za jego bezpieczeństwo od czasu wejścia ucznia do świetlicy. Obowiązkiem Rodzica/ opiekuna jest każdorazowe
poinformowanie wychowawcy o chęci zabrania dziecka ze świetlicy. W tym celu należy poinformować dyżurkę szkoły.
3. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów lub osoby przez nich upoważnione na karcie zgłoszenia.
4. Uczeń, który nie ukończył 10-go roku życia nie może sam wyjść ze świetlicy do domu. W uzasadnionych przypadkach może być
odebrany przez rodzeństwo mające co najmniej 10 lat (po okazaniu pisemnej zgody od rodziców). Podstawą jest Ustawa z dn.
20 czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym” Art. 43. 1.
5. Samodzielnie wyjść ze świetlicy może dziecko posiadające pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na samodzielny powrót
do domu.
6. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przynoszone przez uczniów wartościowe przedmioty np. telefony
komórkowe, urządzenia typu MP 3, elektroniczne zabawki, itp.
7. Wychowanek ma obowiązek stosować się do ramowego rozkładu dnia obowiązującego w świetlicy szkolnej i brać udział w
zajęciach organizowanych przez wychowawców.
8. W roku szkolnym 2020/2021 zajęcia świetlicowe dla uczniów z głębszą niepełnosprawnością będą prowadzone również w
Świetlicy nr 2
9. W związku z epidemią Świetlica w roku szkolnym 2020/2021 będzie pracować zgodnie z „Procedurą bezpieczeństwa COVID-19”
i wytycznymi MEN, MEN oraz GIS od 1 września 2020 r.
10. Z uwagi na sytuację epidemiczną pierwszeństwo do opieki świetlicowej mają uczniowie rodziców pracujących i dowożonych
przez przewóz MPK.
VII. Zobowiązuję się, do:
1. Pokrycia kosztów wyprawki dla dziecka w bieżącym roku szkolnym.
2. Punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy.
3. Zapoznania się i przestrzegania Regulaminu, który obowiązuje w świetlicy ZSS Nr 2.
4. Współpracy z wychowawcami świetlicy w sprawach dotyczących pobytu i funkcjonowania dziecka.
VIII. Z powodów organizacyjnych niezbędne jest wypełnienie i złożenie karty zapisu u wychowawców świetlicy.
Informujemy również, że przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie na podstawie pisemnego zgłoszenia
rodziców/prawnych opiekunów poprzez wypełnienie Karty Zapisu.
Łódź, dnia ….................................

…..............................................

….............................................

podpis matki

…...............................................................
data złożenia wniosku

podpis ojca

….....................................................................................................
podpis osoby przyjmującej wniosek (wypełnia osoba przyjmująca)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że moja córka/syn/ ..............................................................................urodzona/y......................
prawnego podopiecznego
( imię i nazwisko ucznia)
uczennica/uczeń klasy.........................Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi,
w roku szkolnym 2020/2021 będzie samodzielnie wracał(a) o domu po zakończonych zajęciach edukacyjnych.
Jednocześnie oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo w drodze do szkoły i powrót mojego
dziecka do domu po zakończonych zajęciach.
…...................................................................................
(data, czytelny podpis rodziców / prawnych opiekunów)

UPOWAŻNIENIE
Upoważniam do przyprowadzania i odbioru ze szkoły mojej córki/syna/.............................................................................................
prawnego podopiecznego

(imię i nazwisko dziecka )

uczennicy/ucznia klasy …..............Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi w roku szkolnym 2020/2021
będzie przyprowadzany/odbierany po zajęciach przez opiekuna/rodzeństwo.. .............................................................................................
(imię i nazwisko opiekuna/rodzeństwo)

legitymującego się: .................................................................................................................
( seria i numer dowodu/nr legitymacji szkolnej)

Jednocześnie oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i powrót mojego
dziecka do domu po zakończonych zajęciach.
..................................................................... …
(data, czytelny podpis rodziców /prawnych opiekunów

