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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W  ZBROSŁAWICACH 

na rok szkolny 2021/2022 

 
Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka. 

 

Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej ...................................................................................... 
       (imię i nazwisko dziecka) 
Klasa ................ 

 

Oświadczam, że jestem osobą pracującą ..................................................................................... 
     (podpis matki/ prawnej opiekunki) 

 

Oświadczam, że jestem osobą pracującą ..................................................................................... 
                                                                      (podpis ojca/ prawnego opiekuna) 

 

Aktualny telefon kontaktowy do rodziców/opiekunów (dostępny podczas pobytu dziecka 

w świetlicy): 

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

2. .............................................................................................. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność prawną za samodzielny 

powrót mojego dziecka do domu. 

        

        ....................................................... 
                                                                                                     (podpis rodzica / opiekuna) 

 

 

Oświadczam, iż dziecko będzie odbierane ze świetlicy osobiście wyłącznie przez rodziców 

lub upoważnione,  niżej  wymienione osoby  

(proszę podać imiona i nazwiska) 

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

2. ................................................................................................................................................... 

3. ................................................................................................................................................... 

4. ................................................................................................................................................... 

5. ................................................................................................................................................... 

6. .................................................................................................................................................. 

7.................................................................................................................................................... 

UWAGI:........................................................................................................................................

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

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

Przyjmuję do wiadomości, iż: 

 

1. Pod opieką świetlicy rodzice/opiekunowie prawni pozostawiają dziecko bez objawów 

chorobowych. 

2. Dziecko w czasie pobytu w świetlicy, po uzgodnieniu z wychowawcą świetlicy, może 

samodzielnie wychodzić na teren szkoły (do biblioteki,  sklepiku szkolnego, toalety 

itp.). 

3. Zobowiązuję się  odbierać moje dziecko ze świetlicy szkolnej w czasie jej 

funkcjonowania przyjmując do wiadomości, że przed godziną 7.00 i po godzinie 16.30 

odpowiedzialność za dziecko ponoszą wyłącznie rodzice/prawni opiekunowie. 

4. Szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka pozostającego na jej terenie 

w miejscach nie objętych opieką nauczyciela oraz poza godzinami pracy nauczycieli.  

5. Odpowiedzialność wychowawcy świetlicy za dziecko rozpoczyna się z chwilą 

zgłoszenia przez ucznia swojej obecności nauczycielowi. 

6. W przypadku odbierania dziecka przez osobę inną niż wskazana w karcie, dziecko 

musi posiadać pisemne upoważnienie, czytelnie podpisane przez rodziców/prawnych 

opiekunów.  

7.  Jeżeli warunki atmosferyczne będą sprzyjające, zajęcia mogą być organizowane na 

świeżym powietrzu (boisko szkolne, spacery) Prosimy zadbać o właściwy ubiór 

(nakrycie głowy) i wystarczającą ilość napojów. 

8. Podczas przerw, gdy świetlica szkolna pełni funkcję stołówki  uczniowie, którzy 

wtedy nie spożywają posiłku pozostają pod opieką nauczycieli dyżurujących na 

korytarzach lub boisku szkolnym. 

9. W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie powrotu dziecka do domu informacje  

w formie pisemnej należy przekazywać każdorazowo bezpośrednio wychowawcy 

świetlicy lub w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie do sekretariatu tel. 322337043. 

10. Dziecko zobowiązane jest do przestrzegania zasad ujętych w „Regulaminie świetlicy 

szkolnej”. 

 

Zobowiązuję się do bieżącego informowania nauczycieli świetlicy o wszelkich zmianach 

dotyczących udziału dziecka w zajęciach dodatkowych organizowanych poza świetlicą 

ale na terenie szkoły. 
 

Wyrażam zgodę, aby moje dziecko uczestniczyło w zajęciach i wyjściach 

organizowanych w godzinach pracy świetlicy. 
 

Oświadczam, iż podałam/łem wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą 

pomóc w zapewnieniu mu właściwej opieki w czasie pobytu w świetlicy oraz, że 

przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem 

faktycznym. 
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............................................... 

(podpis rodzica / opiekuna) 
 

 

 

Regulamin świetlicy szkolnej  

przy Szkole Podstawowej w Zbrosławicach 

 
1. Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom oczekującym na zajęcia lekcyjne, 

pozalekcyjne, obiad lub powrót do domu.  

2. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.30 

3. Świetlica szkolna pełni również funkcję stołówki, wtedy mogą z niej korzystać wyłącznie 

uczniowie spożywający posiłek. 

4. Uczniowie korzystający ze świetlicy są zobowiązani uczestniczyć w zajęciach 

zaproponowanych przez nauczyciela świetlicy, a także przestrzegać ładu, porządku,  

 dyscypliny, higieny osobistej, oraz norm sanitarnych przeciwdziałających rozprzestrzenianiu 

się wirusa COVID-19 aktualnie obowiązujących w szkole. 

 5. Uczniowie, za zgodą nauczyciela, mogą korzystać z gier, zabawek i sprzętu 

świetlicowego. Udostępnione przedmioty należy chronić przed zniszczeniem czy zgubieniem. 

6. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza swoją obecność tzn. podchodzi do biurka podaje 

nauczycielowi imię, nazwisko oraz klasę, do której chodzi. 

7. Gdy uczeń wychodzi ze świetlicy jest zobowiązany informować o tym nauczyciela 

świetlicy. 

8. Podczas przerw w świetlicy przebywają tylko uczniowie, którzy spożywają posiłek, 

przygotowują się do lekcji lub w uzasadnionych przypadkach uzgodnionych  

z nauczycielem świetlicy.  

9.  W świetlicy uczniowie przebywają bez okryć wierzchnich, nakryć głowy i w butach 

zastępczych (w ustalonym terminie). 

10. Korzystanie z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń  jest możliwe tylko za zgodą 

nauczyciela świetlicy. 

11. Zachowanie ucznia przebywającego na świetlicy podlega ocenie zgodnie  

z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.  

 

 

 


