
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

Przeznaczona jest dla uczniów z klas 0-VIII, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich 

rodziców ( opiekunów)  

 

Proszę o przyjęcie………………………………………………………………………………. 

                                                                                                     /imię i nazwisko dziecka/  

ucznia klasy ………………  do świetlicy, w roku szkolnym 2019 / 2020. 

 

Data urodzenia dziecka: ……………….……… miejsce urodzenia:…………….…………… 

 

Adres zamieszkania:…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Dane dotyczące rodziców/opiekunów:  

 

Imię i nazwisko matki/opiekuna:…………………………………………………………..…… 

Telefon kontaktowy do matki/opiekuna:………………………………………………..……… 

 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna:………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy do ojca/opiekuna: …………………..…………….………………………  

 

Zgoda na samodzielny powrót dziecka do domu: 

WYRAŻAM ZGODZĘ ABY MOJE DZIECKO ……………………………………………  
                                                                                                                                     /imię i nazwisko dziecka/ 

 

SAMODZIELNIE OPUSZCZAŁO ŚWIETLICĘ SZKOLNĄ. 

…………………………………………. 
                                                                                                                              /podpis rodzica/opiekuna/ 

 

Zgoda na odbiór dziecka przez osobę małoletnią: 

WYRAŻAM ZGODĘ NA POWRÓT DZIECKA POD OPIEKĄ OSOBY MAŁOLETNIEJ  

 

…………………………………………………… 
                         /imię i nazwisko osoby małoletniej/ 
                                                                                               

                                                                                                   ……………………………………….. 
                                                                                                                          /podpis rodzica/opiekuna/  



 

Oświadczenie: 

OŚWIADCZAM, IŻ DZIECKO BĘDZIE ODBIERANE ZE ŚWIETLICY WYŁĄCZNIE PRZEZ NIŻEJ 

WYMIENIONE OSOBY PEŁNOLETNIE. (proszę podać imiona, nazwiska i stopień pokrewieństwa z 

dzieckiem): 

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

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

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

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

………………………………… 

* (Jednorazowe upoważnienia czy zezwolenia należy przekazywać na kartce) 

 

 

…………………………………………… 
                                                                                                                          /podpis rodzica/opiekuna/  

 

 

 

 

Odrabianie prac domowych:  

 

Oświadczam, że mój syn/córka…………………………………………. w czasie pobytu na świetlicy  
                                                                                         /imię i nazwisko dziecka/ 

szkolnej będzie odrabiać zadania domowe. 

        

 

                                                                                                …………………………………………… 
                                                                                                                          /podpis rodzica/opiekuna/  

 

Zgoda na wyjścia i wycieczki:  
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka………………………………………………… w wyjściach  
                                                                                                                            /imię i nazwisko dziecka/ 

i wycieczkach organizowanych w ramach pracy świetlicy po uprzednim powiadomieniu mnie o,  

 

miejscu i czasie wycieczki lub wyjścia.     

       …………………………………………. 
                                                                                                                          /podpis rodzica/opiekuna/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Regulamin wewnętrzny świetlicy szkolnej 
 

1. Świetlica czynna jest w godzinach od 7:00 do 7:45 oraz od 11:30 do 16:30.  

2. Rodzice dziecka uczęszczającego do świetlicy szkolnej zakupują wyprawkę. W roku 2019/2020 w 

szczególności prosimy o dostarczenie pasteli, papieru ksero, klejów, bibuły, plasteliny, wycinanek, farb 

plakatowych, taśmy klejącej. 

3. W świetlicy realizuje się plan wychowawczo-dydaktyczny zgodnie z rozkładem na dany rok szkolny. 

4. Wychowawcy na bieżąco informują rodziców o zachowaniu dzieci (rozmowy indywidualne, wpisy do 

dzienniczków). 

5. Wychowawcy świetlicy zapewniają pomoc w odrabianiu pracy domowej, jeżeli rodzic/opiekun wyraził zgodę.  

6. Dzieci wraz z wychowawcami dbają o estetyczny wygląd sali.  

7. Dzieci zobowiązane są do noszenia obuwia zmiennego.  

8. Wychowawcy świetlicy są w stałym kontakcie z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym  

9. Rodzic, którego dziecko zapisane jest do świetlicy, a które odebrane zostaje przez niego bezpośrednio po 

lekcjach obowiązany jest zgłosić ten fakt wychowawcy świetlicy.  

10. W przypadku, gdy dziecko ma opuścić świetlicę w innych godzinach wymagane jest pisemne oświadczenie 

rodziców/prawnych opiekunów.  

11. W przypadku nieodpowiedniego zachowania dziecka na świetlicy (zagrażające bezpieczeństwu dziecka                         

i innym dzieciom) wychowawcy świetlicy zobligowani są do powiadomienia telefonicznego rodziców,                          

z prośbą o odebranie dziecka ze świetlicy.  

12. Rodzice mają obowiązek na bieżąco informować wychowawców świetlicy o zmianach numerów telefonów 

kontaktowych.  

 

Zapoznałem/zapoznałam się z powyższym regulaminem  

 

 

                                                                                     

…….…..……………………………………… 
                                                                                                                  /podpis rodziców/prawnych opiekunów/ 


