
 

 

 

 

 

 

KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
 

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-16.30 w dni zajęć 

szkolnych. 

Proszę o przyjęcie dziecka ……............................................................................ 

 

uczennicy/ucznia klasy ............... do świetlicy szkolnej w roku szkolnym …………… 

1. DANE OSOBOWE DZIECKA: 
 

Imię i Nazwisko  

Data i miejsce urodzenia   

Adres zamieszkania  

2. IMIONA I NAZWISKA RODZICÓW/OPIKUNÓW PRAWNYCH 
 

 Imię i nazwisko Numer telefonu 

kontaktowego 

Nazwa zakładu pracy 

Matka( opiekun)    

Ojciec (opiekun)    

 

3. Oświadczenie rodziców / opiekunów o sposobie opuszczania przez dziecko świetlicy 

• dziecko może opuścić świetlicę samodzielnie ( TAK / NIE)o godzinie: 
 

 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

Godzina 
     

Oświadczam, że biorę pełna odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze ze szkoły do domu z jego 

samodzielnym powrotem. 

 

Zielona Góra ……………….. .......................................................... 
podpis rodzica /opiekuna prawnego 

 

 

• dziecko będzie odbierane ze świetlicy przez: 
 

 
l.p. 

 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do 

odbierania dziecka ze świetlicy 

Wyrażam zgodę na okazanie dowodu 

osobistego w celu zweryfikowania 

tożsamości 

 

Podpis osoby 

upoważnionej 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    



• Dziecko będzie odbierane przez starsze niepełnoletnie rodzeństwo ( imię i nazwisko) 

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

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

Biorę całkowitą odpowiedzialność za powrót mojego dziecka ze szkoły pod opieką w/w rodzeństwa. 

 

 
 

Zielona Góra ……………….. .......................................................... 
podpis rodzica /opiekuna prawnego 

 

 
 

Informacje dodatkowe: 

• Mając na względzie bezpieczeństwo Państwa dziecka, w przypadku zaistnienia potrzeby opuszczenia świetlicy 

w sposób inny niż wskazany powyżej (np. samodzielne wyjście, odbiór dziecka przez innego członka rodziny, 

znajomego czy rodzica innego ucznia) prosimy informację na ten temat wyłącznie przez dziennik 

elektroniczny. Informacja powinna zawierać datę i godzinę samodzielnego wyjścia lub dane osobowe osoby 

upoważnionej do odbioru dziecka. 

• Nie wypuszczamy dzieci ze szkoły w sytuacji, kiedy zgłaszają to Państwo telefonicznie. 

Prosimy też nie umawiać się z dziećmi przed szkołą. 

• W przypadku pięciokrotnego nieodebrania dziecka ze świetlicy po godzinie 16.30 zostanie uruchomiona 

procedura zgodna z regulaminem świetlicy szkolnej. 

 

 

 
Zielona Góra ……………….. .......................................................... 

podpis rodzica /opiekuna prawnego 

 

 

Regulamin świetlicy szkolnej: 

1. Świetlica szkolna jest czynna od godziny 6.30 do 16.30. 

2. Ze świetlicy mogą korzystać dzieci z klasy I-III. 

3. Rodzice/ opiekunowie dziecka są zobowiązani do uzupełnienia karty zapisu i jej aktualizacji. 

4. Informacje zawarte w karcie określają zasady opuszczania przez dziecko świetlicy (samodzielnie, odbierane 

przez rodziców, opiekunów, osoby upoważnione lub rodzeństwo). 

5. Nabór uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie karty zapisu dziecka do świetlicy szkolnej 

zawierającej informacje o uczniu i formie opuszczania przez niego świetlicy. Kartę wypełniają rodzice lub 

prawni opiekunowie dziecka. O wszelkich zmianach należy powiadamiać pisemnie. 

6. Informacje zawarte w karcie określają zasady opuszczania przez dziecko świetlicy (samodzielnie, odbierane 

przez rodziców, opiekunów, osoby upoważnione lub rodzeństwo). 

7. Nie podlega opiece wychowawców dziecko pozostawione w szkole przed godziną 6.30, a także dziecko, 

które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić każdorazowo swoje przyjście do świetlicy. 

8.Obowiązkiem rodziców lub opiekunów jest punktualne odbieranie dziecka ze świetlicy. 

9. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za zabawki przynoszone przez uczniów do szkoły. 

10.Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej mają obowiązek przestrzegania regulaminu zawierającego 

zasady dotyczące: dbania o czystość i porządek w salach, dbania i poszanowania zabawek, gier oraz innych 

sprzętów, znajdujących się w świetlicy, przestrzegania norm współżycia społecznego. 

 

Zielona Góra ……………….. .......................................................... 
podpis rodzica /opiekuna prawnego 


