
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ                                                    
NA ROK SZKOLNY…………………./………………….. 

I. DANE OSOBOWE DZIECKA 

Imię (imiona) i nazwisko 
 

 

Klasa 
 

 

Data i miejsce urodzenia 
 

 

Adres zamieszkania 
 

 

II. DANE OSOBOWE RODZICÓW 

Imiona i nazwiska rodziców Numery telefonów kontaktowych 
  
  

III. INFORMACJA O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY: 
Dziecko, które nie ukończyło 7 roku życia musi być odbierane przez rodziców lub osoby 
upoważnione przez rodziców. 

Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy: 

Imię i  nazwisko Numer dowodu osobistego Numer telefonu kontaktowego 
   
   
   

 W przypadku zgody na samodzielne opuszczenie przez dziecko świetlicy szkolnej rodzice są zobowiązani 
do wypełnienia oświadczenia: 

OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na samodzielne opuszczanie świetlicy szkolnej przez moje dziecko o godzinie………….. 

……………………………………………                                                                                                      
(Data i podpis rodzica) 

IV. INFORMACJE O ZDROWIU DZIECKA (choroby, alergie, stale zażywane leki itp.) 

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

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem świetlicy szkolnej i zobowiązuję się go 
przestrzegać.  

……………………………………………                                                                                                      
(Data i podpis rodzica) 

V. DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ 
 

Decyzją Komisji działającej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Przeciszowie-Podlesiu  
z dnia……………… uczeń…………………………………… został przyjęty/nie został przyjęty do grupy 
wychowawczej świetlicy z powodu  …………………………………………………………………………. 
 

Podpis członków Komisji: 

1………………………..               2………………………..                  3……………………….. 

                                        Zatwierdzam: 

 ………………………………………….                                                                                                   
Pieczątka i podpis dyrektora 



 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

Świetlica jest czynna w godzinach od 6.45- 7.45 i od 11.40-15.00 

Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia  

rodziców (opiekunów) dziecka –karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej. 

 

1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.  
2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym 

oddaleniu się.  
3. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP. 
4. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.  
5. W świetlicy obowiązuje Statut Szkoły i inne prawa dotyczące uczniów. 
6. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, tabletów, nośników MP3 oraz 

innych urządzeń technicznych przyniesionych z domu. 
7. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty  

przynoszone do szkoły. 
8. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, 

których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. 
9. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać Świetlicy szkolnej oraz nie może 

być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia (zgodnie z przepisami Kodeksu 
ruchu drogowego).  

10.  Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy  
o odbiorze dziecka ze świetlicy.  

11. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły  
w czasie kiedy powinno przebywać w świetlicy szkolnej.  

12. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz 
wychowawcami klas.  

13. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu lub na boisku szkolnym albo placu 
zabaw na terenie przedszkola.  

14. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien 
fakt ten zgłosić nauczycielowi świetlicy.  

15. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy  
i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach.  

16. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.  

 

 


