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str. 2 - regulamin świetlicy szkolnej

str. 3-4 - karta zgłoszenia

INFORMACJE DLA RODZICÓW
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYCIĘCIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

I. KARTY ZGŁOSZEŃ

1.

Rodzice mogą składać karty zgłoszeń o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2018/2019 do
21 sierpnia 2018 r.

2.

Poprawnie wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy należy złożyć w sekretariacie szkoły w podanym
terminie w godz. 7.00–14.00.

3.

Karty zgłoszenia należy wydrukować ze strony internetowej szkoły.
II. KRYTERIA PRZYJMOWANIA DZIECI

1.

Poprawnie wypełniona karta zgłoszenia.

2.

Pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy szkolnej mają dzieci z klas 0-3 z rodzin niepełnych, w których samotny
rodzic, matka albo ojciec, pracuje zawodowo oraz dzieci z rodzin, w których oboje rodzice pracują zawodowo.

3.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu (decyduje data złożenia wniosku).

4.

Liczba miejsc w świetlicy szkolnej jest ograniczona.

III. KWALIFIKACJA UCZNIÓW

1.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku powoła Komisję ds. rozpatrzenia
wniosków o przyjęcie dzieci do świetlicy szkolnej.

2.

Komisja rozpatrzy złożone wnioski do 29 sierpnia.

3.

Wykaz osób zakwalifikowanych do świetlicy zostanie podany do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń
w szkole po zakończeniu prac Komisji.

4.

Decyzja Komisji jest ostateczna.

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
1. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci z klas 0-3, które wychowuje samotnie pracująca

matka lub ojciec oraz dzieci, których oboje rodzice pracują.
Jeżeli świetlica będzie dysponować wolnymi miejscami, mogą zostać przyjęci uczniowie klas wyższych.
2. Rodzice są do informowania wychowawców o każdorazowej zmianie ich danych lub danych dziecka.
3. Uczeń, od momentu przybycia do świetlicy aż do wyjścia do domu, przebywa pod opieką wychowawców i nie może

oddalać się bez ich zgody (do toalety, biblioteki, sklepiku szkolnego, itp.).
4. Nie

podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje

przyjście do wychowawcy świetlicy.
5. Dzieci

z klas 0-1 odbierają rodzice osoby przez nich wskazane w pisemnym upoważnieniu. Uczniów klas wyższych

może odebrać rodzeństwo, które ma ukończone 10 lat.
6. Osoby

obce dziecku, nieznane wychowawcom, odbierają je za pisemnym upoważnieniem rodziców lub opiekunów

i po okazaniu dowodu osobistego.
7. Dziecko

może również samo wrócić do domu za pisemnym pozwoleniem rodziców Swoje wyjście musi zgłosić

opiekunom pełniącym dyżur w świetlicy.
8. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.
9. O

wszelkich zmianach dotyczących sposobu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą powiadomić
wychowawców świetlicy na piśmie z datą i czytelnym podpisem. Bez takiego upoważnienia dziecko nie może
opuścić świetlicy.

10. Świetlica

jest czynna w godzinach 7.00–17.00. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze

świetlicy.
11. 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 poszanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
12. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice.
13. Opiekunowie

świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej przez uczniów przedmioty

wartościowe i osobiste (np. telefony komórkowe, zabawki, pieniądze, itp.).
14. Korzystanie

ze świetlicy jest bezpłatne. Uczniowie wpłacają jedynie ustaloną kwotę na materiały potrzebne do

zajęć świetlicowych.
15. Nieprzestrzeganie

świetlicy.

zasad regulaminu może skutkować skreśleniem dziecka z listy uczniów uczęszczających do

Data złożenia / Wypełnia szkoła
……………………………
(pieczątka szkoły)

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Ełku
rok szkolny 2018/2019
I. DANE OSOBOWE DZIECKA
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………….. klasa …………………………………
Adres zamieszkania dziecka:…………………………………………………………………………………………………………

II. WAŻNE INFORMACJE O ZDROWIU DZIECKA
Dodatkowe informacje o dziecku /choroby, wady rozwoju, przeciwskazania, prośby rodziców dzieci
jedzących obiady, nietolerancje pokarmowe/*
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………...................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………...................................
* W przypadku braku informacji proszę napisać – Nie dotyczy.

III. DANE RODZICÓW
1. Nazwisko matki _______________________________ Imię matki___________________________
2. Nr telefonu kontaktowego _________________________ Adres e-mail _______________________
3. Miejsce zamieszkania: miejscowość ________________________ kod pocztowy ________________
4. ulica _________________________________________ nr domu ___________ nr lokalu _________

1. Nazwisko ojca _________________________________ Imię ojca ____________________________
2. Nr telefonu kontaktowego _________________________ Adres e-mail _______________________
3. Miejsce zamieszkania: miejscowość ________________________ kod pocztowy ________________
4. ulica _________________________________________ nr domu ______________ nr lokalu ______

Oświadczam, iż w związku z zatrudnieniem
nie mogę zapewnić opieki dziecku.

Oświadczam, iż w związku z zatrudnieniem
nie mogę zapewnić opieki dziecku.

……………………………………………………….
czytelny podpis rodzica

……………………………………………………………..
czytelny podpis rodzica

IV. OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Dziecko do 7 lat nie może samodzielnie poruszać się po drogach. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze
szkoły odpowiadają rodzice lub inne upoważnione przez nich osoby.
Upoważniona osoba odbierająca dziecko powinna posiadać przy sobie dokument potwierdzający tożsamość.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Imię, nazwisko

Stopień pokrewieństwa

Numer telefonu

V. DZIECKO BĘDZIE KORZYSTAŁO Z OBIADÓW
TAK

NIE

VI. OŚWIADCZENIE RODZICÓW

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka
Sienkiewicza w Ełku.
Oświadczam, że przedłożone informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy/a
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od
momentu jego odbioru przez wskazaną przeze mnie osobę upoważnioną.
W razie jakichkolwiek zmian, zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym wychowawców świetlicy.

.....................................................................................................................................................................................................
czytelny podpis rodzica
czytelny podpis rodzica

Ełk, dn. ………………………………………..

Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku
Komisja na posiedzeniu w dn. ……………………………. zakwalifikowała / nie zakwalifikowała dziecko

