DEKLARACJA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

……………………………………............ klasa…………………
(imię i nazwisko dziecka)
Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………..
Dane o sytuacji rodzinnej dziecka:
Świetlica w pierwszej kolejności zapewnia opiekę dzieciom dojeżdżającym oraz dzieciom, które nie mają
zapewnionej opieki w domu ze względu na pracę zawodową rodziców/ opiekunów prawnych ( na
podstawie zaświadczenia od pracodawcy).
Imię i nazwisko matki ………………………………………………………., matka dziecka pracuje
w godzinach …………………….., tel. matki …………………………………, tel. do pracy …………………………
Imię i nazwisko ojca …………………………………………………………., ojciec dziecka pracuje
w godzinach……………………., tel. ojca ………………………………….., tel. do pracy ………………………….
Prosimy o informację i dostarczenie dokumentu, jeżeli jeden z rodziców ma odebrane lub ograniczone
prawa rodzicielskie ……………………………………………………………………………………………
Dziecko będzie uczestniczyć w zajęciach świetlicy (wybrać wariant A lub B)
A) Tylko zgodnie z organizacją dowozów i odwozów:
• Kursem I
• Kursem II
• Inne ………………………………
B) W innych godzinach:
• Przed lekcjami od godziny …………………………..
• Po lekcjach do godziny ………………………………..
• Będzie odbierane osobiście przez rodzica ……………………….
• Będzie odbierane wyłącznie przez wymienione osoby……………………………………..
• Może samodzielnie wracać do domu o godz. ………………………………………………….
Dodatkowe informacje o dziecku (informacje dotyczące zdrowia dziecka, które są ważne
w celu
zapewnienia bezpieczeństwa oraz odpowiedniej opieki nauczycieli np. alergie, przyjmowane lekarstwa,
stałe objęcie opieką lekarską):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..…………………………………….
podpis rodzica/prawnego opiekuna

WYCIĄG Z REGULAMINU ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W Szkole Podstawowej im. gen Władysława Sikorskiego w Henrykowie

1. Ze świetlicy korzystać mogą wszyscy uczniowie dojeżdżający oraz pochodzący z rodzin, w których rodzice pracują
zawodowo zgodnie z ustalonymi godzinami pracy świetlicy, czyli od 7:00 do 15:10.
2. Uczeń przebywający na świetlicy jest zobowiązany:
- wypełniać polecenia nauczyciela,
- dostosować pracę własną do tematyki odbywających się zajęć,
- przebywać w świetlicy do czasu zakończenia organizowanych zajęć,
- do kulturalnego zachowania się,
- stwarzać warunki i tworzyć atmosferę dobrego koleżeństwa,
- dbać o czystość i estetykę pomieszczenia oraz pomagać w jej utrzymaniu,
- szanować powierzony sprzęt i materiały wyposażenia świetlicy,
- zgłaszać każdorazowe wyjście z terenu świetlicy,
- stosować na jej terenie wszystkie zasady ustalone w regulaminie właściwego zachowania ucznia Szkoły
Podstawowej w Henrykowie,
- pełnić rolę dyżurnego na terenie świetlicy oraz podczas przerw obiadowych na prośbę wychowawcy (maksymalnie
trzech uczniów)
- ustawiania się do odwozów na polecenie wychowawcy w parach,
- stosować się do reguł bezpieczeństwa podczas odwozów autobusami (kulturalne wychodzenie z budynku szkoły,
pojedyncze wchodzenie do autokaru),
- podczas wyjść na teren boiska do podążania w parach za nauczycielem prowadzącym, zabrania się na nim:
przechodzenia miedzy drzewami, wchodzenia na drzewa, niszczenia zieleni oraz wspinania na sprzęt sportowy (słupy,
kosze), przy czym uczniowie mogą korzystać ze szkolnego sprzętu sportowego odpowiednio o niego dbając
i zwracając na miejsce,
- korzystać ze szkolnego placu zabaw tylko pod opieką wychowawcy świetlicy,
- przestrzegania regulaminu pracowni komputerowej znajdującej się na terenie świetlicy (zakaz włączania gier
z elementami przemocy, jedzenia na jej terenie itd.).
3. Uczeń przebywający na świetlicy ma prawo do:
- samodzielnego odrabiania zadań domowych oraz korzystania z pomocy kolegów i nauczycieli,
- wykorzystywania, za zgodą nauczycieli - wychowawcy i opiekunów, pomocy dydaktyczno-wychowawczych oraz
sprzętu znajdującego się w świetlicy,
- zgłaszania własnych propozycji do tematyki organizowanych zajęć.
4. Obowiązuje zakaz opuszczania przez uczniów terenu szkoły aż do momentu odjazdu autobusów.
5. Pisemne oświadczanie od rodziców konieczne jest również w sytuacji, gdy uczeń nie wraca do domu autobusem
szkolnym lecz innym środkiem transportu. Odpowiedzialność za bezpieczne dotarcie ucznia do domu przejmują w tej
sytuacji rodzice (lub jego prawni opiekunowie). Zwolnienie ucznia z zajęć świetlicy może także odbyć się poprzez
osobiste odebranie dziecka przez rodzica (lub prawnego opiekuna) ze świetlicy szkolnej.
6. Uczniowie, którzy nie przestrzegają regulaminu świetlicy, czyli:
nie zgłaszają się przed lekcjami lub/i po nich do świetlicy szkolnej, wychodzą bez pozwolenia ze świetlicy (po lekcjach)
oraz poza teren szkoły, zachowują się niewłaściwie w świetlicy (wulgarne słownictwo i zachowania, lekceważenie słów
nauczyciela, przemoc słowna i zyczna wobec innych uczniów, niszczenie mienia) będą ponosić konsekwencje takich
zachowań w formie konsekwencji przewidzianych w prawie szkolnym (Statut, Regulamin Oceniania Zachowania).
7. O niewłaściwym zachowaniu uczniów zostaną natychmiast powiadomieni wychowawcy klasy, ich rodzice, pedagog
szkolny i dyrektor.
8. Za dobre zachowanie oraz zaangażowanie podczas zajęć świetlicowych uczniowie będą nagradzani w sposób
przewidziany przez Statut Szkoły.
Zapoznałem się i moje dziecko z Regulaminem świetlicy szkolnej

fi

Podpis ucznia……………………………………………………… Podpis rodzica/opiekuna…………………………………………………………….

