
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM……………………………………. 

 

Imię i nazwisko dziecka, klasa …………………………………………………………………………………………………………………….  

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

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów)………………………………………................................................................. 

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

Telefon kontaktowy do Ojca………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy do Matki…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

W jakim czasie i w jakich dniach dziecko będzie w świetlicy? 

 ( np. każdego dnia przed zajęciami, każdego dnia po zajęciach, w oczekiwaniu na rodzeństwo, na rodziców,  czekając na 

odwóz PKS-em,  w sporadycznych przypadkach – np. ……………………………………………………………………..) 

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

Dziecko będzie odbierane przez: 

1. Rodziców ( wpisać imiona i nazwiska) 

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

2. Inne osoby (wpisać imiona i nazwiska) 

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

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

3. Będzie wracało samodzielnie ( w jakie dni i o której  godzinie) 

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

4. Nie mogą odbierać osoby: 

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

 

 

Wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność prawną za powrót dziecka pod opieką osoby małoletniej 

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

……………………………………………………. 

                                                                                                                Podpis rodziców (opiekunów) 

 

Wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność prawną za samodzielny powrót dziecka do domu. 

……………………………………………………. 

                                                                                                                Podpis rodziców (opiekunów) 

 



Ważne informacje o dziecku (np. choroby, okulary, zażywane lekarstwa ,itp.) 

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

 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Świetlica czynna jest w dniach zajęć lekcyjnych od 7.00 do 17.00. 

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

3. Od godziny 17.00 odpowiedzialność za dziecko ponoszą rodzice/opiekunowie dziecka. 

4. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane w wyznaczonych godzinach zostaną powiadomione odpowiednie instytucje 

( Policja, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, itp.) 

5. Do świetlicy uczęszczają uczniowie oczekujący na autobus, bądź rodziców, a także oczekujący na rozpoczęcie 

zajęć lekcyjnych. 

6. W świetlicy obowiązuje regulamin, z którym uczniowie zapoznawani są w pierwszym tygodniu września. 

W przypadku naruszenia zasad zachowania w świetlicy uczeń może być skreślony z listy wychowanków 

świetlicy. 

7. Dziecko przed zajęciami zgłasza się do świetlicy, a po skończonych zajęciach lekcyjnych ma obowiązek przyjść do 

świetlicy, jeśli w danym dniu oczekuje na autobus lub rodzica (opiekuna). 

8. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które nie zgłosiło się do świetlicy. 

9. Dziecko oczekujące na rodzica/opiekuna odbierane jest wyłącznie ze świetlicy. 

10. Podczas każdorazowego zwolnienia z zajęć świetlicowych, uczeń powinien posiadać stosowną kartkę od rodzica, 

informującą o konieczności zwolnienia, z czytelnym podpisem osoby zwalniającej ucznia. Wymienioną kartkę 

uczeń powinien przedstawić wychowawcy świetlicy. 

11. Rozmowa telefoniczna nie jest podstawą zwolnienia ze świetlicy. 

12. Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za cenne rzeczy przynoszone z domu. 

13. Wychowawcy świetlicy mają wpływ na ocenę zachowania ucznia. 

 

………………………………………………………… 

Podpis rodziców (opiekunów) 

 

 

W związku z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr.133 poz.883 ) wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez 

szkołę danych osobowych mojego dziecka. 

Data…………………………………                                                                                  ……………………………………………………. 

                                                                                                                                        Podpis rodziców (opiekunów) 

 

 

Informujemy, że powyższe dane i informacje posłużą do zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w świetlicy. 


