
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka. 

Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej ……………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                                       (imię i nazwisko dziecka, klasa) 

 

oraz zapisanie na obiady szkolne (właściwe podkreślić)          TAK / NIE          

Data i miejsce ur. dziecka……………………………………………………………………………………………………………………..... 

Adres zamieszkania dziecka …………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego, 

……………………………………………………………………………………………………………….… aktualny nr telefonu do kontaktu,  

…………………………………………………………………………………….……miejsce pracy potwierdzone pieczątką zakładu pracy 

 

……………………………………………………………………………………………………… imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego, 

…………………………………………………………………………………………………………………aktualny nr telefonu do kontaktu,  

…………………………………………………………………………………………miejsce pracy potwierdzone pieczątką zakładu pracy 

 

Dodatkowe informacje o dziecku (przeciwwskazania, choroby itp.) ……………………………………….……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że przedłożone przez mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

………………………………………………………… 
             (podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

 

 

Oświadczenie 

Ja niżej podpisana (y) wyrażam zgodę na: ( wypełnić właściwe)  

1. Samodzielny powrót mojego dziecka do domu, wyjście ze świetlicy o godz. ……………………………………………….…. 

2. Dziecko będzie odbierane ze świetlicy około godz. …….. wyłącznie przez niżej wymienione osoby: 

1) ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) ………………………………………………………………………………………………………..………………………. 

3) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mam świadomość, że wychowawca świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo dziecka, które przebywa w świetlicy po skończonych 

lekcjach do godz. 16:30. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych – Dz.U. Nr 133, poz. 883, z późniejszymi zmianami). 

 

Błażowa, dnia ………………….............. 

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

 

W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka, informacje w formie pisemnej należy przekazać 

wychowawcy świetlicy. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy można zgłaszać do dyrektora szkoły tel. 2297015              

i wychowawcy świetlicy tel. 2301400. 



 

REGULAMIN 

dla dzieci korzystających ze świetlicy szkolnej 

 

W świetlicy spędzamy czas przed udaniem się na lekcje szkolne oraz po ich zakończeniu.  

Wszyscy dbamy o porządek i estetyczny wygląd pomieszczeń świetlicy i wygląd osobisty.  

Szanujemy gry i zabawki. Oszczędne gospodarujemy powierzonymi nam materiałami.  

Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie. 

Jesteśmy grzeczni i uprzejmi dla wszystkich, zawsze wypełniamy polecenia naszych wychowawców.  

Wychodzimy ze świetlicy po uzyskaniu zezwolenia przez wychowawców. Samowolne opuszczanie świetlicy jest zabronione. 

Uczymy się samodzielnej pracy.  

Chętnie bierzemy udział w zajęciach organizowanych przez naszych wychowawców.  

Staranie i sumiennie odrabiamy lekcje.  

Wykazujemy się umiejętnością organizowania wolnego czasu sobie i innym.  

Opiekujemy się młodszymi kolegami. Pomagamy im w trudnych sytuacjach. 

Staramy się aby nam było dobrze z innymi i innym z nami.  

Z każdym kłopotem czy problemem zwracamy się do wychowawcy.  

Pilnujemy swoich rzeczy, zostawiamy je tylko w miejscu wyznaczonym przez wychowawców. 

Nasze zachowanie w świetlicy ma wpływ na ocenę z zachowania. 

Uczeń zapisany do świetlicy zobowiązany jest po skończonych lekcjach regularnie uczęszczać na świetlicę szkolną. 

Za rzeczy (ubrania, plecaki, buty, mundurki) pozostawione w sali przed jadalnią nauczyciele świetlicy nie ponoszą 

odpowiedzialności.  

Prosimy o nie przynoszenie wartościowych przedmiotów (telefonów komórkowych, urządzeń MP3, elektronicznych zabawek). 

 

 

WAŻNE INFORMACJE 

 

1. Świetlica jest czynna w godz. 6:30-7:30 oraz po skończonych lekcjach do godz. 16:30 

2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej.                                            

Od godz. 16:30 odpowiedzialność za dziecko ponoszą rodzice/opiekunowie prawni. 

3. Nie podlega opiece nauczycielowi, który w danym dniu pełni dyżur na świetlicy od godz. 6:30 dziecko przebywające                 

w szkole przed godz. 6:30, a także to dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje 

przyjście do nauczyciela. 

4. W świetlicy obowiązuje przez cały rok zmiana obuwia. 

5. Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz niezwłocznej aktualizacji danych 

6. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione pisemnym 

oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy. Uczniowie, 

którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców i mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, muszą swoje 

wyjście zgłosić opiekunowi pełniącemu dyżur. 

7. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie dziecka przez osobę dotąd 

upoważnioną lub samodzielne wyjście) rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie (z datą i 

podpisem). Bez takiego oświadczenia dziecko nie może opuścić świetlicy. 

8. Za obiady płacimy w ustalonym terminie. 

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem pracy świetlicy. 

Obowiązujemy się do przestrzegania regulaminu świetlicy oraz do ścisłej współpracy z personelem szkoły w celu zapewnienia 

naszemu dziecku najlepszych warunków pobytu w świetlicy. 

 

Błażowa, dnia ……………………………………… 

………………………………………………… 

       (podpis rodziców/opiekuna prawnego) 


