
Szkoła Podstawowa nr 48 im,J,Ligonia w Katowicach
40-749 Katowice, ul.Bielska 48 tel. 32 25562 07 e-mail. sp48 katowice@op.pl

Nazwisko ucznia lmię ucznia

Data urodzenia Miejsce urodzenia
l

Adres zanxeszkania

Klasa

1. Dane osobowe ucznia:

lnne powody ubiegania się o opiekę świetlicową

czenie rodziców

2, Dane rodzic ,raWll opiekunów:
Nazwisko i imię matki/prawnego opiekuna Nazwisko i imię oica/prawnego opiekuna

Adres zamieszkania matki/prawnego opiekuna Adres zamieszkania ojca/prawnegó ópiekuna

Telefony kontaktowe do matki/prawnego opiekuna Tel efony konta ktowe d o ojca/prawn ego qp]ę![j! q

Fakt samotnego sprawowania opieki przez jednego z
rodziców

Tak Nie

3. lJzasadnlenie ubieoania sie o orzviecie dziecka do świetlicy- !§,l/Ęq
Oświadczam , że pracuję zawodowo i

nie mogę zapewnić dziecku opieki
przed i po lekcjach

Podpis maiki/prawnego opiekuna

Podpis ojca/prawnego opiekuna

Czas rodziców / ooiekunow
Godziny pracy matki /prawnego opiekuna

Godziny pracy ojca /prawnego opiekuna

4. Dni oraz deklarowane godziny pobytu dziecka w świetlicy szkolnej:
- stały pobyt od poniedziałku do piątku od godz. do godz,

-niepełnywymiarwgodzinach 
poniedziałek od oo,..............

wtorek od.....,..,...do.........,"",

środa od.........,..do.........",.,

czwańek od...,.,..... do...............

piątek od.........,..do..........",

5. Ważne informacje o zdrowiu dziecka (stałe choroby, dolegliwoŚci, PowodY do

szczególnej uwagi ze strony wychowawcy):

6, osoby upowaźnione do odbioru dziecka ze świetlicy (w pnypadku ucznia 6,1etniego wiek

rodzeństwa od bierającego) :

Stopień
pokrewieństwa

Kontakt
telefoniczny

Uwagi/
wiek rodzeństwaL.p Nazwisko i imię osoby

upoważnionej



8,lnformacje na temat zasad bezpieczeństwa obowiązuiących w świetlicy:

1 . Świetlica Czynnajest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:00

2. Dzieci zapisane do świetlicy doprowadzanó i odb-ierane są przez rodziców/prawnych opiekunów do i ze sali Świeilicowej,

Wychowawca świetlicy odpowiada zabezpieczeństwo dziecka od czasu jego wejŚcia do ŚwietlicY,

3. Uczniowie punktualnie Óonierani są ze'świetlicy przez rodzicówlprawńyórr opiekunów lub osoby przez nich uP9*?:,l::" *
Karcie zgłoszenia. lnnym osobom dŻiecko nie Źostanie wydane. bnowiĘriem osób odbierającYch dziecko ze ŚwietlicY jest

każdorazówe poinformowanie wychowawcy o zabraniu dziecka ze świetlicy. ]

4.Uczeń, który nie ukoncz!ł 7 ro'ku życia nie może sam wyjść ze świetlicy do domu. W u.zasadnionych przYPadkachrnoŻe bYĆ

odebrany przez rodzeńŃo malącó co najmniej 10 laf (za pisemną zgodą rodzicow/prawnych oPiekunów). Podstawa:

Ustawa Ź z0,0O.tSsz Prawo o ruinu Orogowlm"- Art.43.1.
5. samodzietnie wyjśó ze świetlicy możJ dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie złożyli u wychowawcy pisemną zgodę

na samodzielny powrót do domu.
6. Nie podlega-opiece wychowawców dziecko, które nie dotze do świetlicy.

z. WyinowŃcy'świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przynoszone przez uczniów wańoŚciowe PnedmiotY

1np. teterony-komórkowe, MP3, elekironiczne zabawki itp)
a.Ńycnowanek ma obońiązek siosować się do regulaminu i rarnowego rozkładu dnia obowiązującego w świetlicY, braĆ udział

w zajęciach organizowany ch przez wycnówawców, przestrzegaó zisad, dotyczących pzede wszYstkim bezPieczeństwa

pobytu W śWietlicy, kulturólnego zachŃania się, podstawowyjh zasad higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego

wyposażenie świetlicy.

9. Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązują się do:
1. Punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy.
2. ZapoznaniJsię i przestrzegania Regulaminu, który obowiązuje w świetlicy SzkĄ Podstawowej nr48

3.Udziału w kosztach organizŹcji impreŹ dla wychowinków pŻygotowywanych przez wychowawców ŚwietlicY.

4.odpowiedzialności ma-terialnej za'zniszczęnie przez ich dŻieaao przedmiotów będących wYposaŹeniem ŚwietlicY,

5, pisemnego, datowanego pbwiadamiania w}chowawców świóflic} o wszelkich zmianach dotYczącYch trybu odbierania

dziecka ze świetljcy oraz danych zawańych w niniejszej Karcie.

1 0.Postanowienia organ izacyjne:
t.-Świettica szkolna przyimule wyiącznie te dzieci, których rodzice/prawni opiekunowie wypełnili izłożYli niniejsząKańę

zgłoszenia.
Żi ezyirnowanie dzieci do świetlicy dokonuje się corocznie na podstawie pisemnego zgłoszenia w terminie:

- do 1 września dla uczniów nowo ut*orrońycn ktas l-ych, któzy rozpoczynają naukę w szkole

- do 30 czerwca dla uczńi,ów pozostałych klis, kontynuujących od wześnia naukę w szkole.

3.oyrektor szkoły zastrzega sobie prawo do weryfikicji Óa'nvcn podanych w zgłoszeniu m,in, PoPrzez udokumentowanie

przez rodziców faktu zatrudnienia,

9s*ł'1'19!i1; . za podanie nieprawdziwycn aanyctr 1zgodnie z art.t33kodeksu karnego)iFiaa omy/a odpowiedzial ności karnej za podan ie nieprawdzi
oświadczam, że podane przeze mnie dane sązgodne ze stanem faktycznym.

2. Rodzice/opiekunowie prawni wyrażalązgodę ńa przetwarzanie danych osobowych zgromadzonYch w oParciu o Kańę

zgłoszenia dziecka do celów związanych'z realizailą procesu Ópiekuńczo-wychowawczego w ŚwietlicY szkolnej,

oświadczają jednocześnie, że zostali |oinformowani,' iż podanie danych zawańych w karcie jest dobrowolne,

Administratorem Danych jest Szkoła poosiawowa nr 48 w Katowicach. W przypadku złożenia KańY dane osobowe w niej

zawańe nie będą prŹeańlotem sprzeaazy, udostępniania innym podmiotom, z wyjątkiem Podmiotów iokolicznoŚci ich

ujawnienia poL*io.i"nych przepisami prjwa. zgodńle z Oyspóz,yiją ań.32 Ustaw| o ochronie danYch osobowYch.kaŻda

osoba udostępni"ią*'.roiu a!n" o.bnor" ,i prawo Óostępu'do treści danych, ich PoPrawiania, modYfikacji oraz

skozystania z innych uprawnień wynikających z wiw Ustawy,

7. Dodatkowe informacje;

Zezwalam na odrabianie przez moje
szkolnei

dziecko zadarrych prac domorłrych vl świetlicy l dl\ Nie

Zezwaam na samodzielny powrót dziecka ( w pzypadku zaznaczenia,,tak" należy
złożyc pisemną informację o dniach i godzinach samodzielnego opuszczenia świetl
przez ucznia- druk do pobrania u wychowawcow)

Tak Nie

katowice, dnia
(Podpis matki/prawnego opiekuna)

Wypełnia osoba przyimuiaca Kańę zqłoszenia:

Data złożenia Wniosku oraz czytelny podpis osoby przyjmującej Kańę zgłoszenia

(Podpis ojca/prawnego opiekuna)

1

l': ir

l:
.



7-

Regulamin świetlicy szkolnej w SP-48
ś-

)elem ŚwietlicY szkolnej jest organizowanie zajęó opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych dla
lzieci, którym rodzice ze względu na czas pracy zawodowej nie są w stanie zapewnić opieki pzed i po
:ajęciach lekcYjnych ( Podstawa prawna: ań.67 ust.3 ustawy z dnia 07 września 19Qlr, o systemie
lświaty - Dz.U. z2004r. Nr 256, pa.2572zpożn.zm.)

1. Świetlica jest czynna * goar,$W- Ą6O''ze względu na potrzeby rodzicow godziny pracy
świetlicy mogą ulec zmianie/

2. Wychowawcy Świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu
jego wejŚcia na teren świetlicy do momentu odebrania go prżez osoby do tego uprawnione,

3. Nie podlega opiece wychowawców dziecko przebywające w szkole pzed rozpoczęciem pracy
Świetlicy, a także dziecko, ktore nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić
swoje pzyjście do wychowawcy świetlicy.

4. OdbieraĆ dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni lub osoby pzez nich
upowaznione pisemnym oŚwiadczeniem zawańym w Karcie zgłoszenia, Osoba odbierająca
dziecko ze Świetlicy zobowiązana jest kazdorazowo powiadomić o tym wychowawcę świetlicy,

5. Osobom nieupoważnionyrn oraz rodzicom/ prawnym opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci
nie będąwydawane.

6 Uczniowie w wieku od 7 lat mogą samodzielnie wychodzió ze świetlicy do domu, jeżeli
posiadają pisemną zgodę rodziców (dziecko do lat 7 nie może samodzielnie poruszaĆ się
po drogach!). Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców na samodzielny
powrót do domu muszą kazdorazowo swoje wyjście zgłosić wychowawcy pełniącemu dyzur.

7. Uzgodnienia dotyczące trybu odbioru dziecka ze świetlicy nie mogą byc dokonywane
telefonicznie Odbieranie dziecka ze świetlicy przez osoby do tego uprawnione musi odbywać
się osobiŚcie, O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy ( takich
jak odbieranie dziecka przez osobę dotąd niÓ-upowaZnioną, samodzielne wyjście itp.j iodzice
muszą powiadomiĆ wychowawców świetlicy na piśmie - z datą i podpisem . Bez takiego
upoważnienia dziecko nie moze opuścic świetlicy.

8. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiąańe jest do pzesirzegania określonych zasad,
dotyczących pzede wszystkim bezpiecznego pobytu'w świetlicy, kulturalnego zachowania się,
podstawowych zasad higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposazenie świetlicy.
Zachowanie dziecka w świetlicy może miec wpływ na jego ocenę z zachowania,

9. Odpowiedzialność materialną za celowe zniszczenie przez dziecko mienia świetlicy ponosi jego
rodzic.

10. Dziecko zobowiązane jest posiadać przez cały rok szkolny obuwie zmienne przechowywane
w podpisanym worku.

11.Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności zazgubione przez dzieci w szkole
ęeczy oraz pzynoszone do świetlicy wańościowe przedmioty,

1 2.Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice mogą zgłaszać i omawiać z

,lr.iffii'#-#;iilŁiffi ffi:'jl;li§łi,1,oułpracę z rodzicami uczniów, wychowawcami klas,
pedagogiem szkolnym w celu rozwiązywania napotkanych trudnościwychowawczych.

14.1nformacje związane zbieżącymi sprawami dotyczącymi pracy w świetlicy znajdują się na
tablicy ogłoszeń przed świeilicą oraz na stronie internetowej szkoĘ w zakładce świetlica.

15.0dbior dzieci ze świetlicv szkólnei po qodz.14:00 umozliwia im udzią!_w zaieciach
wvchowawczo- edukacvinvch orqanizowanvch przez wvchowawców.

Oświadczam, iż zapoznałem(łam) się z regulaminem świetlicy i akceptuję go:

Data
(czwelnv oodpis rodzicaiprawneqo ooiekuna)



SAMODZ|ELNEGO POWROTU DZ|ECKA DO DOMU
PlEKUNoW

WAR|ANT 1

Oświadcz am , że wyrażam 4godę na samodzielny powrót mojego dziecka

ucz. klasy do domu i wyjście ze świetlicy

szkolnej o godzinie

Jednocześnie przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność zabezpieczeństwo mojego

dziecka w czasie drogi powrotnej ze szkoły do domu.

katowice, dnia
(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

WAR|ANT 2

oświadcz am , że wyrażam zgodę na powrót mojego dziecka , ; . .. ..,

ucz. klasy do domu pod oilieką osoby małoletniej

.. i przyjmuję na siebie pełnąodpowiedzialność

zabezpieczeństwo mojego dziecka w czasie drogi powrotnej ze szkoły do domu,

,§jh

Katowice, dnia .

(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

§


