
KART LzGt oszENIADZTECKA Do SwIBTICY
W ROKU SZKOLNYM 20. ,,,/ .,,,,,

kl. ........,..,bgd2ie uczgszcza*(a) do dwietlicy w godzinach
imh i n,zwislo d.iecki

Data urodzenia d2iecka...,,,,........ .. Adres 2amies2kania...................

telefon domowy ........

OJCTEC (OPIET(aN PRAWNY) MATrU ( O Pr EI(aNIU PRA rvNA)

telefon korn. telefon kom. ...,....

nreJsce pracy miejsce pracy

godziny pracy

Dziecko moje :

1. Wymaga opieki, poniewaz:

godziny pracy

o nie ma zapewnionej opieki w domu

2. Moze samodzielnie wracai do domu o godzinie ....................., j"dnoczednie ponoszg odpowiedzialnoS6
za bezpieczny powr6t dziecl<a do domu.

3. Bgdzie odbierane przez osoby ni2ej wymienione (podai irnig inazwisko oraz stopieh pokrewiehstwa)

Sprawy organizacyjne:
Zobowiqzujg sig do :

t zapoznania z regulaminem obowiqzuj4oym w dwietlicy (druga strona karty)
r wsp6tpracy z wychowawc4 Swietlicy w sprawach dotyoz4cych pobytu i funkcjonowania mojego dziecka
. punktualnego odbierania clziecka ze 6wietlic;r'

(rniejscowoS6, data) (czytelny podpis rodzic6w/opiekun6w)



REGULAMTN pRACy Swrnrlrcv
,1. Zasady 

9S6lrre.
l) Swietlica szlcolna obejnruje opiek4 uczni6w:
a) dojeLdlaj qcych, rodzic6w pracuj 4cych;
b)zklasl-VI;
c) nie uczgszczajqcych ua lekcjg religii;
d) oczekujqcych na zajgcia pozalekcyjne;
e) z trudnodciatni.w rlauce nawniosek wychowawcy klasy, w porozurnieniu z rodzicarni ( pr.awnymi opiekunami).
2) Do jwietlicy szkolnej przvimowani sq wychowankowii z uwzgrgdnieniern w szc*gJri6s"iii""li'
a) przcownik6w szkofy;
b) r'odzic6w pracuj4cych zawodowo;
c) z rodzin niepeinych;
d) wychowawczo zaniedbanych;
e) z rodzin wielodzietnych.
3) Opieka wychowawcza w dwietlicyjest bezplatna.
4) Godziny pmcy 6wietlicy ustalare sq na darry r.ok szkoluy.

2. Zasady zapisu do $wietlicy szkolnej.

. - ]) Po 
s*1.illcy uczniowie przljmol,ani sq lla podstawie karty zgloszenia dziecka ( Zatqczn ik Nr l ).J. Zasady kolzystar)ia ze Swietlicy szkolnej.

l) Uczniowie klas I - VI przyihodz4 do 6wietlicy samodzielnie po skoriczorrych zajgciach.
2) Podczas pr.zebywania w Swietlicy szk<ilnej wychowankowie zobowiqzani sq do:"
a) dbania o bezpieczerlstwo swoje i innych;
b) aktywnego uczestnictwa w zajgciach Swietlicowych;
c) zglaszania do wychowawc6w wszelkich niedyspozycji i wypadk6w;
d) przestuegania dyscypliny;
e) dbania o czystoS6 i porz4dek;
f) szanowania gier i przybor6w;
g) zmiany obuwia;
h)zglaszania do wychowawc6w wszystkich wyj6d i nieobeono$oi.
3) Uczniowie dowo2eni autobusem i doje2d2ajqcy po skorlczonych zajgciach oczekuj4 na autobus tylko w $wietlicy.
4) Uczriowie dowo2eni autobusem wychodzq ie Cwietlicy pod opiek4 opiekuna.

4, Zasady odbior.u ucztlilw ze dwietlisy.
' l ) ze Swietlicy wychowankowie s4 od6iemni przez rcdzic6w lubosoby przez nich upowaznio1e 1a Diinrie.

2) uczniowie, kt6rzy oczekujq na zajgcia dodatkowe lub pozalekcyjne saurodzielnie 
"prrr*riq 

s*rlill;q tylko za zgod4
rodzic6w wyr.a2on4 na pi6nrie.
3) Rodzice, kt6lych dzieci odbierarre sq przez starsze lodzerist\ryo wyra2ajq zgodg oraz o6wiadczenie o odpowiedzialr:oSci za
bezpieczefistwo dzieci w drodze ze szkoty do donru na piCurie.
4) Dzieci ze Cwietlicy muszq byC odbiemne w wyznaczonym czasie.

i. Zasady zwolniei ze Swietlicy.
l) wycho\'vankowie ze Swietlioy zwolnieni s4tylko na pisernn4 proCbg rodzic6w z adrlotacjq o odpowiedzialnojci za
drogq dziecka do domu,
2) Uczniowie doje2d za:4cy zwalniani s4zpgwietricy ryrko w pr.zypadku osobistego odbioru dziecka.
3) w przypadku, gdy rodzice odbierqiq dziecko zapisane do swieiiicy po za1gciair w szrcr" ao aor, ,gruszajq ten fakt
do \,ryoh o$,awc6'r/ Cwietlicy.

i. Dokumentacja 6\,yietlicy szkoluej.
I ) Kad), zgtoszenia dziecka do Swietlicy..
2) Roczny plan pracy.
3) Dziennik zaj9d.

(podp is rodzic6w/opieku116w)

2


