A

Wniosek dla rodziców/ prawnych opiekunów zgłaszających potrzebę zapewnienia opieki świetlicowej
dla dziecka ze względu na czas pracy (Art. 67 ust. 3 pkt.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010).

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY
w Szkole Podstawowej nr 80 w Poznaniu
na rok szkolny 2016/2017
Proszę o przyjęcie .................................................................................ur. ..................................
(imię i nazwisko dziecka)

do świetlicy w Szkole Podstawowej nr 80 w Poznaniu przy ul. Pogodnej 84.

I. Dane o dziecku:

Klasa: ......................

- adres: ..........................................................................................................................................
- stan zdrowia wymagający szczególnej troski: ...........................................................................
.......................................................................................................................................................
- potrzeby wynikające ze specyficznej sytuacji (rodzinnej, finansowej, psychicznej, innej): .....
.......................................................................................................................................................
II. Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów o zatrudnieniu:
Ja ……………………….......................oświadczam, że pracuję w godzinach ……………….
(imię i nazwisko matki/ prawnego opiekuna)

podpis .....................................
Ja ……………………….......................oświadczam, że pracuję w godzinach ……………….
(imię i nazwisko ojca/ prawnego opiekuna)

podpis .....................................
Ew. inne informacje o czasie pracy ………………………………………………………...…...

III. Telefony kontaktowe:
- matka/ prawny opiekun dziecka:………………………………………………………..….…
- ojciec/ prawny opiekun dziecka:……………...........................................................................
- dodatkowe telefony kontaktowe osób uprawnionych do odbioru dziecka ……………...……
…………………………………………………………………………………………..….……
IY. Korzystanie ze świetlicy:
Syn/córka będzie przebywać w świetlicy w następujących godzinach (w przybliżeniu):
poniedziałek

wtorek

....................

....................

środa
....................

czwartek

piątek

....................

.....................

V. Opuszczanie świetlicy*:
*proszę wypełnić według potrzeb

UPOWAŻNIENIE
Upoważniam następujące osoby do odbioru ze świetlicy szkolnej mojego syna/ córki
.....................................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

1. ................................................... .............................................. ..............................................
(imię i nazwisko upoważnionego)

(nr dokumentu tożsamości)

(pokrewieństwo wobec dziecka / inne)

2. ................................................... .............................................. ..............................................
3. ................................................... .............................................. ..............................................
4. ................................................... .............................................. ..............................................
Upoważnienie obowiązuje w terminie od ……………….…….. do …………………………
Oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka
od chwili jego odbioru ze szkoły przez wskazane wyżej osoby.
Ponadto zobowiązuję się pisemnie zgłaszać nauczycielom świetlicy fakt niezaplanowanych
zmian dotyczących powierzenia opieki nad moim dzieckiem. W razie nie dotrzymania
formalności w tym zakresie przyjmuję do wiadomości, iż dziecko nie zostanie wydane
osobom postronnym.
………………………………………
……………………………………
(data)

(podpis matki/ prawnego opiekuna)

.……………………………………
(podpis ojca/ prawnego opiekuna)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczanie przez mojego syna/ córkę
………………………………………………………………...................................................
(imię i nazwisko dziecka)

świetlicy szkolnej codziennie o godzinie …………..………………./ w następujących dniach
o godzinie ……………..……………………………………………………………………….
Jednocześnie oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za
bezpieczeństwo dziecka podczas jego samodzielnego powrotu.
………………………………………
……………………………………
(data)

(podpis matki/ prawnego opiekuna)

.……………………………………
(podpis ojca/ prawnego opiekuna)

VI. Informacje dotyczące danych osobowych:
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie w celach związanych z przyjęciem i pobytem
w świetlicy mojego dziecka, danych osobowych moich i dziecka oraz upoważnionych do odbioru dziecka osób,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.

.……………………………………
(podpis matki/ prawnego opiekuna)

……….…………….……………..
(podpis ojca/ prawnego opiekuna)

Informacje dla rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej
w Szkole Podstawowej nr 80 w Poznaniu.
1. Świetlica czynna jest w dniach nauki w godzinach: 7.00 – 17.00.
Prosimy Państwa o punktualne odbieranie dzieci.
2. Do świetlicy uczęszczać mogą dzieci z klas „0”- IV. W pierwszej kolejności przyjmowane
są dzieci rodziców pracujących. W celu zapisania dziecka do świetlicy należy wypełnić
jeden z dwóch wariantów Wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej i złożyć go
u wychowawcy świetlicy (formularze dostępne są na stronie internetowej szkoły lub
w świetlicy).
3. W szczególnych sytuacjach niezbędny może być szybki kontakt z rodzicami. Z tego
powodu prosimy o podanie numerów telefonów oraz uaktualnianie danych w razie
potrzeby.
4. Wychowawcy świetlicy przejmują opiekę nad dzieckiem, które dotarło do świetlicy
i zgłosiło swoją obecność. Jeżeli obawiają się Państwo czy dziecko trafi do nas po
lekcjach, proponujemy porozumieć się w tej sprawie z wychowawcą, który może swoich
uczniów doprowadzać do świetlicy. Każdorazowo odnotowywane są godziny przyjścia
i opuszczenia świetlicy przez dziecko.
5. Rodzice zobowiązani są wskazać godzinę samodzielnego powrotu dziecka do domu oraz
osoby upoważnione do jego odbierania. Jeżeli dziecko ma wrócić do domu o innej
godzinie niż ustalona lub ma je odebrać inna osoba niż wskazane, rodzice bezwzględnie
powinni poinformować o tym wychowawcę świetlicy pisemnie odpowiednio
w oświadczeniu lub upoważnieniu (formularze dostępne są na stronie internetowej szkoły
lub w świetlicy). W przeciwnym razie dziecko powróci do domu „w formie” ustalonej
wcześniej w karcie zgłoszenia. Wynika to ze względów bezpieczeństwa.
6. Rodzice zaopatrują dzieci w kapcie lub obuwie sportowe – tylko w nich dzieci przebywają
w świetlicy.
7. Opieka w świetlicy jest bezpłatna. Z uwagi na potrzeby związane z realizacją zajęć i zabaw
Rada Rodziców ustala składki pieniężne. Pozyskane w ten sposób środki przeznaczane są
na zakup materiałów do prac plastycznych i technicznych, gier, zabawek, układanek,
sprzętu sportowego, książek do naszej biblioteczki oraz drobnych nagród i słodyczy.
Ustalona przez rodziców składka wynosi 10 zł miesięcznie. Wpłat można dokonywać co
miesiąc, raz lub dwa razy w roku na konto: PKO BP SKO przy Szkole Podstawowej nr 80
w Poznaniu 53 10 20 4027 0000 1702 1322 1009. Przy wpłacie składki prosimy podać
imię i nazwisko dziecka oraz klasę.
Dokonując wpłat rodzice wpływają na jakość spędzanego przez dzieci czasu.
8. Informacje o zachowaniu i postępach dziecka rodzice mogą uzyskać codziennie od
wychowawców. Prosimy o zgłaszanie nam wszelkich problemów z jakimi spotka się u nas
Państwa dziecko. Tylko wówczas, gdy będą nam znane, będziemy mogli im zaradzić.

