
KARTA ZAPISU DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

 
Imię i nazwisko ucznia…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Klasa……………………………….Data i miejsce urodzenia……………………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………………………tel. dom……………………………………. 

 

Świetlica przeznaczona jest dla dzieci, których rodzice(opiekunowie prawni) pracują zawodowo. 

 

Informacje o matce(opiekunie prawnym)                                                       Informacja o ojcu(opiekunie prawnym) 

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

imię i nazwisko                                                                                                    imię i nazwisko 

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

tel. komórkowy i tel. zakładu pracy                                                                tel. komórkowy i tel. zakładu pracy 

 

Uwagi dotyczące stanu zdrowia, które należy mieć na uwadze podczas pobytu dziecka w świetlicy szkolnej: 

............................................................................................................................................................................................ 
 
Godziny pracy świetlicy: 

 6.30 – 17.00 – pawilon szkolny, 7.00 – 17.00 – nowy budynek szkoły 
 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW: 
 
1. Dziecko będzie przebywało w świetlicy szkolnej od godz.: …………………………..do godz.:…………………………………………… 

2. Upoważniam do odbioru dziecka ze świetlicy następujące osoby: 

1. ............................................................................................................................................................................... 

imię i nazwisko                                    seria i nr dowodu osobistego                         tel. kontaktowy 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko                                    seria i nr dowodu osobistego                         tel. kontaktowy 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko                                    seria i nr dowodu osobistego                         tel. kontaktowy 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       imię i nazwisko                                    seria i nr dowodu osobistego                         tel. kontaktowy 
 

W przypadku odbierania dziecka przez inną niż w/w osoby każdorazowo wymagane jest oświadczenie 

pisemne zawierające następujące informacje: data, imię, nazwisko i nr dowodu osobistego osoby 

upoważnionej do odebrania dziecka, podpis rodzica/opiekuna. 

Jeżeli dziecko będzie samo opuszczało świetlicę szkolną należy wypełnić poniższe oświadczenie. 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczanie przez moje dziecko świetlicy w następujące dni, 

o godzinie: 

poniedziałek…………………wtorek……………………środa………………….czwartek…………………….piątek……………………. 

 

Ponoszę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego samodzielnego powrotu do 

domu. 
 
*Załączniki: 

1) zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy matki, ojca lub prawnych opiekunów dziecka. 

Uwaga! 

Karty zgłoszenia nie będą rozpatrywane bez dołączonych zaświadczeń z zakładu pracy obydwojga 

rodziców/ opiekunów prawnych dziecka. Nie dotyczy dzieci dojeżdżających busem szkolnym. 



 
Oświadczam, iż przedłożone przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Jednocześnie, wyrażam zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych będących do dyspozycji szkoły, zgodnie z ustawą 

z dnia 19 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.). 

 

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

                                                                                                            /data i podpis rodziców(opiekunów)/ 

 

Wyciąg ważnych punktów z Regulaminu Świetlicy Szkolnej 

Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej 

w Żernikach Wrocławskich 

1. Świetlica jest czynna w godz. 7.00 – 17.00 nowy budynek szkoły i od 6.30 do 17.00 w pawilonie.  

2. Świetlica szkolna organizuje opiekę wychowawczą uczniom, którzy muszą dłużej przebywać  

w szkole ze względu na brak zapewnienia opieki w tym czasie przez rodziców/prawnych opiekunów 

i złożenie tych dokumentów wychowawcom świetlicy. 

3. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie klas I – III oraz uczniowie z klas IV – VIII dojeżdżający  

do szkoły busem szkolnym. W innych przypadkach należy złożyć podanie do Dyrekcji szkoły, które 

będzie rozpatrywane przez komisję. 

4. W przypadku odbierania dziecka przez inną osobę niż w/w  osoby każdorazowo wymagane jest 

oświadczenie pisemne zawierające następujące informacje: data, imię, nazwisko, i nr dowodu 

osobistego osoby upoważnionej do odbierania dziecka , podpis rodzica/opiekuna. 

5. Do karty zgłoszenia obowiązkowo należy dołączyć zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy 

matki, ojca lub prawnych opiekunów dziecka.   

6. Karty zgłoszenia nie będą rozpatrywane bez dołączonych zaświadczeń  z zakładu pracy obydwojga 

rodziców/opiekunów prawnych. Nie dotyczy dzieci dojeżdżających busem szkolnym. 

7. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane  

do wychowawcy świetlicy.  

8. Po zakończeniu zajęć świetlicowych rodzice ponoszą odpowiedzialność za nieodebrane dziecko.  

W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego 

rodzicami/prawnymi opiekunami dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom 

(policja).  

9. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały 

przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.  

10. Jeżeli uczeń zapisany jest na zajęcia pozalekcyjne w szkole, rodzice powiadamiają  

o tym wychowawcę świetlicy (także o zmianach np. godziny zajęć).  

11. Wychowanek ma obowiązek przestrzegania regulaminu świetlicy ustalonego wspólnie  

z wychowawcami.  

12. Wychowanek ma obowiązek zgłosić się do wychowawcy natychmiast po przyjściu do szkoły lub po 

skończonych lekcjach. 

13. W czasie pobytu w świetlicy wymagane jest właściwe zachowanie wobec wychowawców, 

pracowników szkoły oraz kolegów/koleżanek. 

14. Wychowanek ma obowiązek szanować wyposażenie szkoły i własność innych dzieci, dbać  

o porządek i estetyczny wygląd sali.  

15. Rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy będą obciążeni pełną   lub 

częściową  odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt. 

16. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z treścią pełnego Regulaminu Świetlicy Szkolnej, 

zamieszczonego na stronie internetowej: www.sp-zerniki-wr.pl  

i przestrzegać wraz z dziećmi ujętych tam zasad. 

 

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

          data i podpis rodziców/opiekunów 


