
Załącznik Nr 1  

do REGULAMINU DZIAŁALNOŚCI ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH  

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

w Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Zagórzanach 

ROK SZKOLNY 20…./ 20…. 

 
KARTĘ WYPEŁNIAJĄ RODZICE LUB PRAWNI OPIEKUNOWIE DZIECKA 

 

Proszę o przyjęcie mojego syna/ mojej córki………………………………………………… 

ucznia klasy .............. do świetlicy szkolnej w roku szkolnym  20…./20…. 

Świetlica czynna w godzinach porannych: od 6:50 do 7:20 i południowych: od 11:30 do 15:45 

(uwarunkowane tygodniowym planem lekcji). 

 

imię i nazwisko dziecka  

klasa/wychowawca  

data i miejsce urodzenia  

adres zamieszkania dziecka  

telefon kontaktowy  

 

imię i nazwisko 

matki /opiekuna 
 

imię i nazwisko 

ojca /opiekuna 
 

miejsce pracy  miejsce pracy  

godziny pracy  godziny pracy  

telefon  telefon  

 
Pierwszeństwo naboru na zajęcia w świetlicy szkolnej mają uczniowie, których obydwoje rodzice 

(prawni opiekunowie) pracują. Fakt ten należy potwierdzić poprzez dostarczenie zaświadczenia 

wydanego przez zakład pracy, ewentualnie zaświadczenia o aktualności wpisu do ewidencji 

działalności gospodarczej. 

 

Dziecko będzie opuszczać świetlicę: (proszę  zaznaczyć/podkreślić jedną odpowiedź) 
 

 1. samodzielnie (dzieci powyżej 7 roku życia)  
 

W przypadku zgody na samodzielny powrót dziecka do domu, rodzice (opiekunowie prawni) 

zobowiązani są wypełnić poniższe/oświadczenie:  
 

OŚWIADCZENIE  

 

Oświadczam, że moje dziecko……………………………………………………. może 

samodzielnie wychodzić ze świetlicy szkolnej. Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną 

odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu. 

 

 



 2.pod opieką: (proszę o wypisanie wszystkich osób upoważnionych do odbierania dziecka ze świetlicy 

wraz ze wskazaniem stopnia pokrewieństwa) 

 

imię i nazwisko osoby 

upoważnionej 

rodzaj pokrewieństwa 

lub znajomości 
telefon kontaktowy 

   

   

   

   

 

OŚWIADCZENIE  

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od momentu  

jego odbioru przez wskazaną  powyżej, upoważnioną przez nas osobę.  
 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za podawanie nieprawidłowych danych 

oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne  

ze stanem faktycznym. 

 

…........................                                                     …............................................................ 
data                                                                    czytelny podpis rodziców/opiekunów 

 

Czas pobytu dziecka w świetlicy:(jeśli dziecko będzie przyprowadzane do świetlicy w godzinach 

porannych, a następnie po zajęciach lekcyjnych będzie w świetlicy oczekiwało na przyjście opiekunów, należy 

wpisać godziny pobytu dziecka w świetlicy w dwóch kolumnach poniższej tabeli) 

 

Dzień tygodnia od godz. …- do godz. … od godz. … - do godz. … 

Poniedziałek   

Wtorek   

Środa   

Czwartek   

Piątek   

 

…........................                                                     …............................................................ 
data                                                                    czytelny podpis rodziców/opiekunów 

 
PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE: 
1. O zwolnieniach dziecka z zajęć świetlicowych wychowawcy świetlicy będą powiadamiani pisemnie 

wyłącznie przez rodziców/prawnych opiekunów. 

2. Odpowiedzialność nauczyciela — wychowawcy świetlicy za dziecko rozpoczyna się z chwilą 

przybycia ucznia do świetlicy. 

3. Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej osobiście przez rodziców/prawnych opiekunów lub przez 

osoby upoważnione i zgłoszone pisemnie wychowawcom świetlicy, innym osobom dziecko nie 

zostanie wydane. 

4. Samodzielnie wyjść ze świetlicy może wyłącznie dziecko posiadające pisemną zgodę 

rodziców/prawnych opiekunów na samodzielny powrót do domu. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna 

może również zostać wyrażona telefonicznie. 

5. Rodzice dziecka (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przestrzegania godzin otwarcia świetlicy 

szkolnej zgodnej z harmonogramem. 

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

data                                                                    czytelny podpis rodziców/opiekunów 


