
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STANIĄTKACH 
Rok szkolny 2021/2022 

 

Świetlica szkolna jest czynna w godzinach: 7:00 – 8:00 i 11:30 – 16:30 

 

INFORMACJE o  DZIECKU:  
1. ...................................................................................................................... 
(imię i nazwisko dziecka) 

 

2................................................................................................................................... 
(adres zamieszkania) 

 

3. ..............................................................          4................................................ 
  (data i miejsce urodzenia dziecka)                                           (klasa) 

 

 

INFORMACEJ o  RODZICACH/PRAWNYCH OPIEKUNACH:  

Adres zamieszkania:..................................................................................................  

Matka/opiekun prawny..............................................................................................  
/imię i nazwisko/  

..................................................................................................................................  
/miejsce pracy, telefon do pracy,  

..................................................................................................................................  
/ telefon komórkowy, kontaktowy/  

Ojciec/opiekun prawny..............................................................................................  
/imię i nazwisko/  

..................................................................................................................................  
/miejsce pracy, telefon do pracy,/  

..................................................................................................................................  
/ telefon komórkowy, kontaktowy/  

DODATKOWE INFORMACJE o  DZIECKU:  

Problemy zdrowotne: …………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………....….... 

Uwagi o  dziecku: ………………………………………………………………………... 

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

OŚWIADCZENIE RODZICÓW o  SPOSOBIE OPUSZCZANIA ŚWIETLICY PRZEZ 

DZIECKO:  

a/ Dziecko może samodzielnie opuszczać świetlicę TAK/NIE* (podkreślić właściwe). Jeżeli tak - 

proszę określić godzinę wyjścia. 

Pn:…………….…Wt.:……………..…Śr.….....……….Czw.:……………………Pt:………………  

b/ Dziecko będzie odbierane ze świetlicy ok. godziny: …………………………………............ 

c/ Osoby upoważnione do odbioru dziecka: 
…………………………………………………………………………………..……….  
/imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa/  

…………………………………………………………………………………..……….  
/imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa/  

…………………………………………………………………………………..……….  
/imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa/  

…………………………………………………………………………………..……….  
/imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa/  

 

Staniątki, dn. ……………………                         ………..………………………… 

                                                    Podpis Rodziców/Opiekunów 
 

 
 
  



Zasady przyjmowania i odbioru dzieci ze świetlicy szkolnej 

 
1. Do świetlicy szkolnej są przyjmowani uczniowie na podstawie pisemnego zgłoszenia tzw. karty zgłoszenia 

i oddanie jej dyrektorowi szkoły lub wychowawcy.  

2. Na świetlicę może przyjść uczeń bez objawów chorobowych sugerujących chorobę  

zakaźną, w szczególności infekcję dróg oddechowych. 

3. W karcie zgłoszenia należy wyraźnie zaznaczyć czy dziecko może samo wracać do domu, jeśli tak, to o  

której godzinie. Jeśli będzie odbierane przez członków rodziny proszę wpisać ich imiona 

 i nazwiska oraz stopień pokrewieństwa. Koniecznie należy wpisać aktualne telefony kontaktowe  

i czy dziecko jest uczulone na jakikolwiek czynnik.  

4. Każda zmiana telefonu, adresu bądź osoby upoważnionej do odbioru dziecka powinna być niezwłocznie 

przekazana pracownikowi świetlicy.  

5. Rodzice/opiekunowie odbierający dzieci ze świetlicy sygnalizują swoją obecność, dzwoniąc domofonem 

znajdującym się przed wejściem głównym szkoły. Dziecko wychodzi, samodzielnie się przebiera i udaje się 

do rodzica/opiekuna. Uczeń odebrany przez rodzica lub osobę upoważnioną nie ma możliwości powrotu na 

świetlicę w tym samym dniu (wyjątkiem są uczniowie uczęszczający na zajęcia dodatkowe organizowane na 

terenie szkoły). 

6. Jeśli uczniowie podczas zajęć opiekuńczo- wychowawczych przebywają na boisku szkolnym lub placu 

zabaw, konieczne jest zgłoszenie odbioru dziecka nauczycielowi.  

7.  Pisemne upoważnienie jest wymagane, gdy:  

- w wyjątkowych sytuacjach dziecko samodzielnie wraca do domu,  

- ma być odebrane przez inne osoby niż te wymienione w karcie zgłoszenia. 

8. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania wcześniej zdeklarowanych godzin odbioru dziecka ze świetlicy 

szkolnej.  

9. W przypadku zdarzenia nagłego, powodującego opóźnienie odbioru dziecka, rodzic powinien zawiadomić 

sekretariat szkoły (12 281-80-61) lub zgłosić wcześniej wychowawcy.  

10.  Za zniszczone przez dziecko wyposażenie świetlicy odpowiada rodzic (opiekun).  

11. Za rzeczy wartościowe i cenne przyniesione przez ucznia do świetlicy odpowiedzialność ponoszą rodzice 

lub opiekunowie.  

12. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych  oraz innych urządzeń 

elektronicznych na świetlicy. 

13. Nie wypuszczamy dzieci ze świetlicy na prośbę telefoniczną ani w przypadku informacji słownej samego 

dziecka lub innej osoby niż podanej w karcie zgłoszenia.  

14. o  zachowaniu wychowanków na świetlicy rodzice i wychowawcy będą informowani na bieżąco.  

 

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). Zgodę na wyjście 

dziecka z osobą małoletnią, należy rozumieć, jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy. 

 

Staniątki, dn. ……………….                 …………………………….………………………….  

                                                                            Podpis rodziców lub opiekunów. 



 


