Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Jankowicach

WNIOSEK ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY
Imię i nazwisko dziecka:
Telefony kontaktowe:

matka / opiekunka

klasa:
ojciec / opiekun

domowy:
do pracy:
komórkowy:
W przypadku zmian bardzo prosimy o natychmiastowe uaktualnianie numerów powyższych
telefonów.
Oświadczenie rodziców / opiekunów dotyczące zatrudnienia
matka/opiekunka: oświadczam, że jestem zatrudniona1 (*niepotrzebne skreślić)
ojciec/opiekun: oświadczam, że jestem zatrudniony1 (*niepotrzebne skreślić)

TAK / NIE*
TAK / NIE*

przez zatrudnienie rozumie się zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy
cywilnoprawnej, samozatrudnienie albo prowadzenie gospodarstwa rolnego powyżej 1ha i jednoczesne nie
przebywanie na urlopach związanych z wychowywaniem dzieci
1

Przewlekłe choroby oraz inne ważne informacje dotyczące zdrowia i zachowania dziecka,
o których rodzice chcą poinformować wychowawcę świetlicy:

Czy dziecko będzie wracać do domu samodzielnie?
wpisać TAK lub NIE
Dziecko będą odbierały następujące osoby:

W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu
informacje w formie pisemnej należy przekazać bezpośrednio wychowawcy świetlicy.
Oświadczam, iż przedłożone przeze mnie w niniejszym wniosku informacje są zgodne ze
stanem faktycznym.
Mam świadomość, iż świetlica szkolna odpowiada za bezpieczeństwo dziecka w godzinach
swojej pracy, czyli od godziny 700 do godziny 1600, zgodnie z harmonogramem jej pracy.

…………………………………………………………………………………………
czytelne podpisy rodziców
Jankowice, dnia

*Data i godzina przyjęcia wniosku .............................................. Podpis osoby przyjmującej ...............................
* (wypełnia osoba przyjmująca)

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Jankowicach

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Cele i zadania świetlicy szkolnej
Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki
wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:
1. Zapewnienie uczniom opieki w godzinach przed lekcjami lub po lekcjach.
2. Realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych szkoły.
3. Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej
i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
4. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków
właściwej postawy społeczno-moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu
i środowisku lokalnym).
5. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrobienie
nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
6. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem
szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
Założenia organizacyjne
1. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie wniosków.
2. Opieką świetlicową objęci są również uczniowie niezapisani do świetlicy w przypadku,
gdy zaistnieje taka potrzeba.
3. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 700 – 1600 zgodnie
z harmonogramem pracy świetlicy.
4. Nie podlega opiece wychowawców dziecko przebywające w szkole przed godziną 700,
a także to dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje
przyjście do wychowawcy świetlicy.
5. 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.
6. W przypadku nagminnego łamania przez dziecko zasad, o których mowa w punkcie 5,
Dyrektor może podjąć decyzję o wypisaniu dziecka ze świetlicy szkolnej.
7. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność
materialną ponoszą rodzice/opiekunowie.
8. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni, lub osoby przez
nich wymienione we wniosku. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o
tym wychowawcę świetlicy. Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców i
mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić
opiekunowi pełniącemu dyżur.
9. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie
dziecka przez osobę dotąd nieupoważnioną lub samodzielne wyjścia itp.) rodzice muszą
powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie (z datą i podpisem).
Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest akceptacja powyższego regulaminu
i potwierdzenie tego faktu podpisem:

Jankowice, dnia ..........................................

* (wypełnia osoba przyjmująca)

........................................................
podpis rodzica/opiekuna

