
Karta zapisu do świetlicy szkolnej- Szkoła Podstawowa  

 rok szkolny 2016/2017 
 
 Proszę o przyjęcie mojego dziecka..........................................................................................................................do świetlicy szkolnej. 

        imię i nazwisko dziecka 

 

 Klasa: ......................................   Wychowawca:  ..................................................................................................... 

I. Dane o dziecku 

 Data i miejsce urodzenia:  ................................................................................................................................................................................................  

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

II. Dane o rodzicach/prawnych opiekunach 

Imię i nazwisko 
matki/opiekuna 

 
 

Imię i nazwisko 
ojca/opiekuna 

 
 

Telefon kontaktowy 
 

 Telefon kontaktowy  

Nazwa zakładu pracy, 

telefon 
 

Nazwa zakładu pracy, 

telefon 

 

 

Bardzo prosimy o natychmiastowe uaktualnianie numerów powyższych telefonów w przypadku ich zmiany.  

III. Dane dotyczące wyjścia dziecka ze świetlicy 

1. Dziecko będzie odbierane przez osobę dorosłą (proszę wymienić imię i nazwisko wszystkich osób upoważnionych):  

-  .......................................................................................................   .................................................................................   .............................................................................  

Imię i Nazwisko  stopień pokrewieństwa  nr telefonu 

-  .......................................................................................................   .................................................................................   .............................................................................  

Imię i Nazwisko  stopień pokrewieństwa  nr telefonu 

-  .......................................................................................................   .................................................................................   .............................................................................  

Imię i Nazwisko  stopień pokrewieństwa  nr telefonu 

-  .......................................................................................................   .................................................................................   .............................................................................  

Imię i Nazwisko  stopień pokrewieństwa  nr telefonu 

-  .......................................................................................................   .................................................................................   .............................................................................  

Imię i Nazwisko  stopień pokrewieństwa  nr telefonu 

 

2. Dziecko będzie odbierane przez osobę niepełnoletnią: 

W przypadku odbioru dziecka przez osobę niepełnoletnią bierzemy pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego odbioru  

przez wskazaną poniżej, upoważnioną przez nas osobę. 

 

Upoważniam nieletniego (imię i nazwisko)  .....................................................................................................................   

do odbioru mojego dziecka (imię i nazwiska)  .....................................................................................................................  

3. Dziecko będzie opuszczać świetlicę samodzielnie o wyznaczonej godzinie (proszę dokładnie określić godziny opuszczania przez dziecko 

świetlicy): 

Poniedziałek .......................................................................  Czwartek ....................................................................................  

Wtorek ...............................................................................  Piątek .........................................................................................  

Środa ..................................................................................   

IV. W przypadku, gdyby moje dziecko nie zostało odebrane do godziny 17.00 wyrażam zgodę na jego  

samodzielny powrót do domu. 

V. Dodatkowe informacje o dziecku: 

 zainteresowania:  .....................................................................................................................................................................................  

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

 choroby, wady uniemożliwiające udział w niektórych zajęciach w świetlicy:.........................................................................................  

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

 inne dodatkowe informacje:   ...................................................................................................................................................................  

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

VI. Zapisanie dziecka do świetlicy szkolnej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu świetlicy 

 

 

 

 

   ....................................  1 ...........................................................  2  ........................................................... . 
       Data,                       podpis rodziców/opiekunów            podpis rodziców/opiekunów 

 

 
Przyjęto dnia…………………………….. podpis przyjmującego kartę zapisu……………………………………………… 



 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
 

Świetlica szkolna wspomaga i uzupełnia pracę szkoły w zakresie opieki, 
działań wychowawczych oraz dydaktycznych. 

 
 
 
 
* Świetlica jest czynna w godzinach od 7.00 do 17.00 (odpowiedzialność za dzieci przebywające na terenie szkoły przed 

godz. 7.00 i po godz. 17.00 ponoszą rodzice/opiekunowie dzieci).  

Świetlica dla oddziałów przedszkolnych czynna jest w godzinach od 13.00 do 15.00. 

Nieodebranie dziecka po godzinach pracy świetlicy 

 będzie zgłaszane dyrekcji szkoły i wychowawcy klasy. 
 

* Ze świetlicy szkolnej korzystać może każdy uczeń szkoły. Pierwszeństwo mają uczniowie klas I-III oraz uczniowie, których 

rodzice pracują, a także dzieci z oddziałów przedszkolnych. 

* Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest przedłożenie wypełnionej przez Rodziców „Karty zapisu do świetlicy szkolnej”. 

* Świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosi ono swoją obecność wychowawcy świetlicy. 

* Zmiany dotyczące samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy szkolnej (nie dotyczy oddziałów przedszkolnych) lub osób 

upoważnionych do odbioru dziecka prosimy zgłaszać pisemnie u wychowawców świetlicy. 

* Osoby korzystające ze świetlicy powinny posiadać obuwie zmienne. 

* W świetlicy będą prowadzone różne zajęcia – prosimy o zaopatrzenie dziecka w odpowiednie przybory, strój  (np. zajęcia ruchowe 

na sali gimnastycznej- obuwie i strój sportowy, zajęcia plastyczne- okrycie wierzchnie, wyjścia na dwór - strój zgodny z pogodą). 

Informacje o zajęciach planowanych w danym tygodniu znajdują się na tablicy informacyjnej w świetlicy szkolnej. 

* Prosimy także, aby dzieci przynosiły ze sobą jedzenie i picie (świetlica nie zapewnia wyżywienia – z wyjątkiem opłaconych przez 

Rodziców obiadów). 

* Uczniowie przebywający w świetlicy mają obowiązek dostosować się do Regulaminu, harmonogramu i planu zajęć w świetlicy. 

Ponadto uczeń: 

- każdorazową chęć wyjścia ze świetlicy zgłasza wychowawcy świetlicy, 

- podczas zajęć świetlicowych zabrania mu się przebywania na korytarzu szkolnym, 

- powinien szanować wspólne dobro (sprzęt, gry, książki itp.), oszczędnie gospodarować materiałami oraz dbać o ład i porządek. 

* Uczniowie przebywający w świetlicy pozostawiają swoją garderobę (kurtki, obuwie itp.) w szatni. 

* Za tornistry, garderobę, zabawki, gry będące własnością prywatną dzieci, odpowiedzialność ponoszą ich właściciele. 

 

  

 

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

Data Podpis rodziców/ opiekunów prawnych  

 

 

 

 
 ______________________________________  

*Uwagi/sugestie rodziców: 
 

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

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

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

 


