WNIOSEK O OBJĘCIE UCZNIA ZAJĘCIAMI ŚWIETLICOWYMI
w Szkole Podstawowej Nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku
na rok szkolny ……………
I. DANE OSOBOWE DZIECKA
Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………............ klasa ……
Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………..
Adres zamieszkania …………………………………………………………………….
II. DANE OSOBOWE RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)
Imiona i nazwiska rodziców
(opiekunów prawnych)

Numer telefonu kontaktowego

UWAGA! W TERMINIE NATYCHMIASTOWYM NALEŻY ZGŁASZAĆ
ZMIANĘ NUMERÓW KONTAKTOWYCH ORAZ DANYCH ADRESOWYCH.
III. POŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
-załączniki: zaświadczenia z zakładów pracy potwierdzające zatrudnienie obojga
rodziców/opiekunów
IV. WAŻNE INFORMACJE O ZDROWIU DZIECKA …………………………………
…………………………………………………………………………….......................
…………………………………………………………………………….......................

V. ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
(należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
Wyrażam zgodę na bezterminowe, bezpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka,
utrwalonego na zdjęciach wykonywanych w czasie zajęć i imprez organizowanych w świetlicy,
na stronie internetowej szkoły w związku z działalnością świetlicy.
Nie wyrażam zgody na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka, utrwalonego na
zdjęciach wykonywanych w czasie zajęć i imprez organizowanych w świetlicy.

VI. ZOBOWIĄZANIA
1. Zobowiązuję się do informowania o wszelkich zmianach danych zawartych
w niniejszym zgłoszeniu i ich uaktualniania.
2. Zobowiązuję się do przyprowadzania do świetlicy tylko zdrowego dziecka.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem świetlicy i zobowiązuję się go
przestrzegać.

4. Zobowiązuję się również do punktualnego odbierania mojego dziecka ze świetlicy
i jednocześnie biorę odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka
pozostającego na terenie szkoły przed otwarciem lub po godzinach pracy świetlicy
szkolnej.
5. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/ opiekunowie prawni lub osoby
przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko
zobowiązana jest powiadomić o tym nauczyciela świetlicy. Uczniowie mogą
samodzielnie wychodzić do domu na podstawie pisemnego zezwolenia rodziców.
Jakiekolwiek upoważnienia telefoniczne nie będą uwzględniane.
6. Świetlica szkolna utrzymuje się z darowizn rodziców. W bieżącym roku szkolnym
proponowana jest darowizna w wysokości 50 zł lub wyprawka rzeczowa na w/w
sumę. Uiszczenia darowizny należy dokonać do końca listopada. Darowizny
przeznaczone będą na zakup materiałów dydaktycznych, materiałów papierniczych,
zabawek, nagród i upominków dla dzieci.
7. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przynoszone przez uczniów
rzeczy wartościowe (telefony komórkowe, MP3, tablety itp.).
8. Zachowanie dziecka w świetlicy ma wpływ na jego semestralną i roczną ocenę
z zachowania. Z uczniami, którzy nie będą przestrzegali zasad obowiązujących
w świetlicy oraz regulaminu świetlicy zostanie podpisany kontrakt. W przypadku
gdy uczeń nie będzie wywiązywał się z kontraktu zostanie zawieszony w prawach
uczestnika świetlicy na dwa tygodnie. Jeżeli po dwóch tygodniach nieobecności jego
zachowanie nie ulegnie poprawie, taki uczeń zostanie skreślony z listy uczestników
świetlicy.

Białystok, dnia ……………………….

………………………………………..
podpis matki (opiekunki prawnej)

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

