KARTA ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ FILOMATA
1.
2.
3.
4.
5.

Nazwisko i imię dziecka ……………………………………………………………….
Klasa …………………………………………………………………………………….
Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………..
Adres zamieszkania ……………………………………………………………………..
Numery telefonów:
Miejsce pracy
Nr telefonu
Nr telefonu
Nr telefonu
(praca)
(dom)
komórkowego
MATKA
OJCIEC

6. Osoby upoważnione do odbierania dziecka ze świetlicy:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
7. Uwagi o stanie zdrowia dziecka
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
8. Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia spowodowane przez moje
dziecko w świetlicy i zobowiązuję się do ich naprawy.
9. Świetlica szkolna jest czynna od godziny 7.00 do godz. 17.00
10. Zobowiązuję się do punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy do godziny 17:00.
11. W przypadku odebrania dziecka ze świetlicy po godzinie 17:00 poniosę koszty
w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy nauczyciela.
Podanie następującego zakresu danych jest obowiązkowe: dane osobowe dziecka (imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres
zameldowania ) oraz dane osobowe rodzica/rodziców (imię, nazwisko, numer/y telefonu, miejsce pracy). Szczegółowe informacje o sposobie
wykorzystania danych osobowych znajdują się w dokumencie „Informacja dotycząca danych osobowych”

Gliwice, dnia …………………

Podpis Rodziców ………………………...

Cele i zadania świetlicy
Wychowawcy w świetlicy szkolnej:
1. Zapewniają uczniom zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do
nauki własnej, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań.
2. Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.
3. Rozwijają zainteresowania oraz zdolności ucznia.
4. Wdrażają do samodzielnej pracy.
5. Udzielają pomocy uczniom w nauce.
6. Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.
7. Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.
Do zadań świetlicy należy:









organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;
organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;
upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
rozwijanie samodzielności i samorządności;
współdziałanie z nauczycielami i rodzicami;
zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.
Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:

1. Udziału w zajęciach prowadzonych przez wychowawców świetlicy lub do zajęć indywidualnych.
2. Korzystania z wyposażenia świetlicy zgodnie z regulaminem świetlicy oraz sposobami ustalonymi przez wychowawcę świetlicy.
3. Korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań.
Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:
Aktywnego udziału w zajęciach zorganizowanych.
Zgłaszania swojej obecności oraz każdorazowego odejścia u wychowawcy świetlicy.
Nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy.
Wykonywania poleceń wychowawcy świetlicy oraz pozostałych pracowników.
Natychmiastowego zgłaszania wszelkich wypadków.
Dbania o porządek i wystrój świetlicy.
Poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy.
Poszanowania ciszy, spokoju oraz pracy innych.
Szanowania własności szkoły i innych osób (zabrania się chowania rzeczy kolegów i koleżanek dla zabawy).
Kulturalnego zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie pobytu na stołówce, respektowania
poleceń nauczyciela-wychowawcy.
11. Przestrzegania regulaminu świetlicy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Przyjąłem/łam do wiadomości
…………………………………..
Podpis Rodzica

