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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
 

NA ROK SZKOLNY ______________/_______________ 
 
 

KARTĘ WYPEŁNIAJĄ RODZICE LUB OPIEKUNOWIE PRAWNI DZIECKA 
 

1. DANE OSOBOWE DZIECKA 
 

IMIĘ I NAZWISKO  

KLASA  DATA I MIEJSCE URODZENIA  

MIEJSCE ZAMIESZKANIA 
 
 

 
2. DANE OSOBOWE RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) 
 

 MATKA (OPIEKUNKA PRAWNA) OJCIEC (OPIEKUN PRAWNY) 

IMIĘ I NAZWISKO   

NUMER TELEFONU   

GODZINY PRACY   

 
3. INFORMACJE O CZASIE POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY 
 

DZIEŃ 
TYGODNIA 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

GODZINA 
PRZYJŚCIA  
I WYJŚCIA 

     

 
4. INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY 
 

IMIĘ I NAZWISKO 
STOPIEŃ 

POKREWIEŃSTWA 
NUMER DOWODU 

OSOBISTEGO 
NUMER TELEFONU 
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DZIECKO JEDZIE DO DOMU AUTOBUSEM SZKOLNYM  TAK   NIE 
(właściwe zaznaczyć) 

 
DZIECKO MOŻE WRACAĆ DO DOMU SAMODZIELNIE   TAK*   NIE 
(właściwe zaznaczyć) 

* w przypadku zgody na samodzielny powrót dziecka do domu, rodzice (opiekunowie prawni) 
zobowiązani są wypełnić oświadczenie. 
 
 

OŚWIADCZENIE 
(samodzielny powrót do domu) 

 
Oświadczam, że dziecko _______________________________________________________________________ 

                   (imię i nazwisko dziecka)  
może na moją odpowiedzialność samodzielnie wychodzić ze świetlicy szkolnej 
 w podanych niżej godzinach: 

DZIEŃ 
TYGODNIA 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

GODZINA 
WYJŚCIA 

     

Jednocześnie zobowiązuję się zgłaszać wszystkie zmiany dotyczące samodzielnego 
wyjścia dziecka ze świetlicy w formie pisemnej wychowawcy świetlicy. Informacja taka 
musi zawierać datę oraz podpis rodzica (opiekuna prawnego). Bez zmiany w formie 
pisemnej, dziecko nie może opuścić świetlicy. 
 
5. INFORMACJE O ZDROWIU DZIECKA (choroby, alergie, stale zażywane leki itp.) 
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
6. INFORMACJE O SZCZEGÓLNYCH ZAINTERESOWANIACH LUB UZDOLNIENIACH 
DZIECKA 
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 
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7. ZOBOWIĄZANIA I OŚWIADCZENIA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH. 

1. Zobowiązuję się zgłaszać na piśmie wszystkie zmiany dotyczące samodzielnego 

wyjścia dziecka ze świetlicy. 

2. Zobowiązuję się zgłaszać na piśmie wszystkie zmiany dotyczące upoważnienia 

osób odbierających dziecko ze świetlicy. Zmiana danych musi zawierać datę, imię 

i nazwisko osób upoważnionych, numer dowodu osoby upoważnionej  

oraz czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego). 

3. Zobowiązuję się do informowania o wszelkich zmianach danych zawartych  

w niniejszym zgłoszeniu i ich uaktualniania, w tym zmiana numeru telefonu, 

miejsca zamieszkania i inne. 

4. Zobowiązuję się do przyprowadzania na świetlicę tylko zdrowego dziecka. 

5. Zobowiązuję się do punktualnego odbierania mojego dziecka ze świetlicy  

i jednocześnie biorę odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka 

pozostającego na terenie szkoły po godzinach pracy świetlicy szkolnej. 

6. Zobowiązuję się do informowania i dostarczenia dokumentu, w przypadku 

odebrania lub ograniczenia praw rodzicielskich jednemu z rodziców. 

7. Oświadczam, że zapoznałam/ zapoznałem się z Regulaminem Świetlicy 

i zobowiązuję się go przestrzegać. 

  

Duszniki-Zdrój, dn. __________________________  ______________________________________ 

        (podpis matki / opiekunki prawnej) 

 

______________________________________ 

             (podpis ojca / opiekuna prawnego) 
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Załącznik nr 1  

do  KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA  

DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

1. Celem świetlicy szkolnej jest organizowanie zajęć dydaktyczno- wychowawczych 
i opiekuńczych dla dzieci rodziców pracujących. 

2. Świetlica jest otwarta w godzinach 6:30 – 16:00. 
3. Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od 

momentu jego wejścia na teren świetlicy do momentu odebrania go przez osoby 
do tego uprawnione (bądź samodzielnego wyjścia za pisemną zgodą rodziców). 

4. Dziecko musi być odebrane ze świetlicy do godziny 16:00. 
5. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. 

Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do świetlicy. 
6. Rodzic ma obowiązek poinformować wychowawcę świetlicy o nieobecności 

dziecka na zajęciach w świetlicy. 
7. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice / opiekunowie prawni lub osoby 

przez nich upoważnione pisemnym upoważnieniem. Osoba odbierająca dziecko 
ze świetlicy zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy. 
Uczniowie mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, jeżeli posiadają 
pisemne pozwolenie rodziców. 

8. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania 
określonych zasad dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w 
świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz 
szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. Zachowanie dziecka w 
świetlicy może mieć wpływ na jego ocenę z zachowania. 

9. W przypadku gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci oraz 
gdy zostały wyczerpane wszystkie środki zapobiegawcze (tj. współpraca z 
rodzicami, psychologiem, pedagogiem szkolnym), a zachowanie dziecka nie 
uległo zmianie – możliwość uczęszczania na świetlicę może zostać zawieszona. 

 
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem pracy świetlicy. Zobowiązujemy się 
do jego przestrzegania oraz ścisłej współpracy z personelem świetlicy w celu 
zapewnienia dziecku najlepszych warunków pobytu w świetlicy. 
 
 

Duszniki-Zdrój, dn. _______________________  ________________________________________ 

        (podpis matki / opiekunki prawnej) 

 

______________________________________ 

             (podpis ojca / opiekuna prawnego) 

 


