
KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA  DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ   

                                           NA ROK SZKOLNY 2019/2020. 

 (Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka) 
Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej 

 

Imię i nazwisko dziecka  ......................................................................................................................................... ............. 

 
Data urodzenia dziecka...................................................................  Klasa ....................................................................... 

 

Adres zamieszkania dziecka .............................................................................................................................................. 

 

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych) 

1. matki ............................................................................................................................................................. 

2. ojca ................................................................................................................................................................. 

Numery telefonów 

1. matki ................................................................................................................................................................ 

2. ojca .................................................................................................................................................................. 

Numery telefonów do pracy  

1. matki .............................................................................................................................................. ............... 

                     2. ojca .................................................................................................................................................................  

Dziecko będzie korzystało z opieki wychowawczej w świetlicy:  
 (jeśli dziecko będzie przyprowadzane do świetlicy w godzinach porannych a następnie po zajęciach 

lekcyjnych będzie w świetlicy oczekiwało na przyjście opiekunów, należy zaznaczyć odpowiedź pierwszą  

i drugą ze wskazaniem orientacyjnych godzin) 

 

Czas pobytu dziecka w świetlicy: 

Dzień tygodnia  Rano przed rozpoczęciem zajęć 

lekcyjnych  w godzinach  

Popołudniu po zakończeniu zajęć 

lekcyjnych w godzinach 

Poniedziałek    

Wtorek    

Środa    

Czwartek    

Piątek    

 

Zajęcia pozalekcyjne, w których dziecko bierze udział na terenie szkoły(np. zajęcia sportowe.  

logopeda, terapia pedagogiczna): 

................................................................................................................................................................ ......................................... 
(dzień tygodnia, godz.) 

.............................................................................................................................................................................................. ........... 
(dzień tygodnia, godz.) 

 

Czy dziecko powinno odrabiać lekcje w świetlicy? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)  

TAK,     JEŚLI CHCE,   NIE 

 

Oświadczam, iż przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem 

faktycznym. 

                                                                                   
                                                                    ..................................................................................................... 
                                               (data, podpis rodzica, opiekuna) 



INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY 
WARIANT 1  

                                                                                                                                                                 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu, 
wyjście ze świetlicy szkolnej o godzinie ................................................................................................................  

 
Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu. 

 
WARIANT 2           

                                                  

Oświadczam, że będę odbierać dziecko osobiście lub wyłącznie przez niżej wymienione osoby: 

 

1. ..........................................................................................  3.    ........................................................................................... 

 

2. ...........................................................................................  4.   ........................................................................................... 

 
W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu informacje w formie 

pisemnej należy przekazywać bezpośrednio do wychowawcy świetlicy. 
 

 

Siedliska , dnia ..............................................                                 ..................................................................................................... 
     (data, podpis rodzica, opiekuna)                                                                                         

WAŻNE  INFORMACJE 
 

NUMERY TELEFONÓW DO SZKOŁY: 

SEKRETARIAT 14 652 74 35 

ŚWIETLICA   14 652 71 23 

 
1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 7.30-16.00. 

2. W świetlicy obowiązuje regulamin świetlicy, z którym dziecko jest zapoznawane we wrześniu. 

3. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. 

4. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest 

zgłosić się u wychowawcy po wejściu do świetlicy. 

5. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących 

przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad 

higieny, oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. 

6. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą 

rodzice/opiekunowie. 

7. W świetlicy przez cały rok szkolny obowiązuje zmiana obuwia. 

8. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy  

u wychowawcy (np. do toalety, biblioteki, itp.) 

9. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty. Prosimy aby dzieci  

nie przynosiły do szkoły wartościowych przedmiotów np. telefonów komórkowych, MP3, PSP itd. 

10. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz niezwłocznej 

aktualizacji danych. 

11. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić  

o tym wychowawcę świetlicy. 

12. Uczniowie którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców  mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do 

domu, muszą swoje wyjście zgłosić opiekunowi pełniącemu  dyżur. 


