
1 

 

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy 

Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance 

na rok szkolny …….../……... 
 

KARTĘ WYPEŁNIAJĄ RODZICE LUB PRAWNI OPIEKUNOWIE DZIECKA 

 

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w czasie pracy szkoły w godz. 6.45–16.00. 

Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………….………..., klasa: ………………… 

Dane rodziców:  

Imię i nazwisko matki Imię i nazwisko ojca 

  

Numer telefonu kontaktowego Numer telefonu kontaktowego 

  

Uzasadnienie ubiegania się o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej: (odpowiednie podkreślić)  

 praca zawodowa obojga rodziców, 

 samotne sprawowanie opieki nad dzieckiem, 

 inne okoliczności mające wpływ na zapewnienie dziecku opieki w świetlicy szkolnej, (jakie?): 

……………………………………………………………………………………….. 

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

 

Dodatkowe informacje o zdrowiu dziecka (choroby przewlekłe, alergie, dolegliwości, inne istotne dane do 

przekazania nauczyciela-wychowawcy świetlicy szkolnej itp.): 

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

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

 

PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE: 
1. Świetlica szkolna jest czynna w godz. 6.45–16.00. 

2. W świetlicy obowiązuje regulamin świetlicy szkolnej. Dziecko do niej uczęszczające jest zapoznawane z nim we 

wrześniu w danym roku szkolnym. 

3. Rodzice i osoby upoważnione do odbioru dziecka zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy 

szkolnej. 

4. Poza godzinami swoich lekcji uczniowie nie mogą przebywać na korytarzach szkolnych bez opieki. Dzieci 

niezapisane do świetlicy (których rodzice nie złożyli odpowiedniej deklaracji) zobowiązane są do przychodzenia 

do szkoły na zajęcia szkolne i wychodzenia z niej po ich zakończeniu zgodnie ze swoim planem zajęć szkolnych. 

5. Nie podlega opiece nauczycieli-wychowawców świetlicy szkolnej dziecko, które nie dotrze do świetlicy. 

Obowiązkiem dziecka jest zgłoszenie się u nauczyciela-wychowawcy po wejściu do świetlicy. 

6. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad dotyczących przede 

wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny i do 

szanowania sprzętów stanowiących wyposażenie świetlicy. 

7. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice 

(opiekunowie prawni) dziecka. 

8. W świetlicy przez cały rok szkolny obowiązuje zmiana obuwia. 

9. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy u wychowawcy, np. do 

toalety, biblioteki szkolnej. 

10. W świetlicy nie ponosi się odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty. Prosimy, aby dzieci nie 

przynosiły do szkoły wartościowych rzeczy. 

11. Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia dziecka do świetlicy 

szkolnej oraz niezwłocznej aktualizacji danych pierwotnie w niej zawartych. 

12. Dzieci z klas I–III ze świetlicy odbierają rodzice (opiekunowie prawni) lub osoby upoważnione przez nich za 

pomocą pisemnego oświadczenia zawartego w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej. 

13. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest do powiadomienia o tym nauczyciela-wychowawcę 

świetlicy.  

14. Uczniowie, którzy posiadają odpowiednie pisemne pozwolenie rodziców (prawnych opiekunów), mogą 

samodzielnie opuszczać świetlicę  w celu powrócenia do domu, a swoje wyjście są zobowiązani zgłosić 

wychowawcy pełniącemu dyżur. 

15. O zwolnieniach dziecka z zajęć opieki świetlicowej nauczyciele-wychowawcy świetlicy będą odpowiednio 

wcześniej powiadamiani pisemnie wyłącznie przez rodziców (prawnych opiekunów). 

16. Mając na względzie zasady bezpieczeństwa, każdą zmianę dotyczącą odbioru dziecka ze świetlicy (np. 

samodzielny powrót dziecka, godzina wyjścia dziecka ze szkoły, odbiór przez inną osobę: znajomego lub rodzica 

innego ucznia) należy zgłaszać wyłącznie pisemnie u nauczyciela-wychowawcy świetlicy z odnotowaną datą i 

podpisem. Informujemy, że telefoniczne informacje o odbiorze dziecka przez inne osoby lub dotyczące godzin 

wyjścia dziecka ze świetlicy nie będą brane pod uwagę przez nauczyciela-wychowawcę w świetlicy. 
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17. Rodzic dziecka może skorzystać z przyjętych szkolnych formularzy: jednorazowego upoważnienia w sprawie 

samodzielnego powrotu dziecka do domu z zajęć świetlicy szkolnej lub jednorazowego upoważnienia rodzica 

ucznia w sprawie odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej pod opieką wskazanej osoby. 

18. Odpowiedzialność nauczyciela-wychowawcy w świetlicy szkolnej za dziecko rozpoczyna się z chwilą przybycia 

ucznia do świetlicy. 

19. Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów) lub przez osoby 

upoważnione i zgłoszone pisemnie nauczycielom-wychowawcom świetlicy. Innym osobom — niewskazanym w 

przyjętych upoważnieniach — dziecko nie zostanie wydane. 
20. Samodzielnie opuścić świetlicę szkolną może wyłącznie dziecko posiadające pisemną zgodę rodziców (prawnych 

opiekunów) na samodzielny powrót do domu. 

21. Dzieci będą mogły opuścić świetlicę szkolną w celu uczestniczenia w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych 

na podstawie pisemnej informacji przekazanej przez rodziców (prawnych opiekunów). 

22. Rodzice dziecka (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przestrzegania godzin odbioru dziecka ze świetlicy 

szkolnej. Dziecko należy odebrać ze świetlicy najpóźniej do godz. 16.00. 

23. Dziecko nie będzie mogło samodzielnie opuścić świetlicy po telefonicznej informacji rodzica bez uprzedniego 

przekazania nauczycielowi-wychowawcy świetlicy odpowiedniej informacji pisemnej w tej kwestii. 

24. W celu odbioru dziecka ze świetlicy rodzic przychodzi bezpośrednio do niej i informuje o tym nauczyciela-

wychowawcę świetlicy. Nie wydajemy dzieci umówionych przez rodziców i mających oczekiwać na odbiór 

pod szkołą.   

 

Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej należy dostarczyć do nauczyciela-
wychowawcy świetlicy w ciągu 7 dni od rozpoczęcia roku szkolnego. 
 

Upoważniam następujące osoby do odbioru mojego dziecka ze świetlicy szkolnej: 

 

Lp. 
Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
do odbioru dziecka ze świetlicy 
szkolnej 

Pokrewieństwo 
Podpis osoby 
upoważnionej 

1.     

2.     

3.     

4.     

Dziecko będzie odbierane ze świetlicy szkolnej przez starsze, niepełnoletnie rodzeństwo  

— imię i nazwisko: ………………………………………………………………….. . Biorę pełną odpowiedzialność za 

powrót mojego dziecka do domu ze świetlicy szkolnej po opieką rodzeństwa. 

   

Oświadczenia rodzica (opiekuna prawnego) dziecka uczęszczającego do świetlicy szkolnej: 

 Oświadczam, że wszelkie informacje zawarte we wniosku są zgodne z prawdą i jestem świadom 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka w przypadku odbioru ze 

świetlicy przez osoby upoważnione przeze mnie. 

 Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za dojście mojego dziecka do świetlicy szkolnej 

 Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań, aby moje dziecko uczęszczało do świetlicy szkolnej. 

 Zobowiązuję się do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej wraz z akceptacją regulaminu świetlicy. 

 Zobowiązuję się do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej, mając na uwadze godziny jej 

otwarcia. 

 Zobowiązuję się do współpracy z nauczycielami-wychowawcami świetlicy w sprawach dotyczących pobytu i 

zachowania mojego dziecka korzystającego z zajęć świetlicowych. 

 Zobowiązuję się do pisemnego powiadamiania nauczycieli-wychowawców świetlicy o wszelkich zmianach 

dotyczących dziecka i w kwestii modyfikacji informacji w złożonym wnioski. Każdorazowe odstępstwo od 

ustalonego sposobu powrotu dziecka do domu będę potwierdzać podpisem i datą, np. zwolnienie z zajęć 

świetlicowych. 

 W przypadku rezygnacji z opieki świetlicy szkolnej rodzic dziecka jest zobowiązany do przedłożenia 

odpowiedniego pisemnego oświadczenia. 

 W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu informacje w formie 

pisemnej należy przekazywać bezpośrednio do nauczyciela-wychowawcy świetlicy. 

 

 

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jednocześnie przyjmuję do 

wiadomości regulacje podane w niniejszej karcie oraz regulaminie świetlicy szkolnej działającej w Katolickiej Szkole 

Podstawowej w Trzciance. 

 

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

 miejscowość, data                                                                czytelny podpis rodziców (opiekunów prawnych) 

 


