
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

PRZY ZESPOLE EDUKACYJNYM W TRZEBIECHOWIE

NA ROK SZKOLNY …...................
KARTĘ WYPEŁNIAJĄ RODZICE LUB OPIEKUNOWIE PRAWNI DZIECKA

 Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………

klasa ….................            wychowawca ………………………………………………………

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

Adres zamieszkania dziecka.......................................................................................................

Telefon domowy ……………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko matki................................................................ tel............................................

miejsce pracy...............................................................................................................................

godziny pracy...............................
(Proszę podać pełną nazwę zakładu pracy z dokładnym adresem i numerem telefonu stacjonarnego)

Imię i nazwisko ojca.....................................................................tel...........................................

miejsce pracy...............................................................................................................................

godziny pracy...............................
(Proszę podać pełną nazwę zakładu pracy z dokładnym adresem i numerem telefonu stacjonarnego)

Dziecko będzie korzystało z opieki wychowawczej w świetlicy:

     przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych od godziny …………………………

     po zakończeniu zajęć lekcyjnych do godziny…………………………

     tylko w oczekiwaniu na zajęcia pozalekcyjne

Czas pobytu dziecka w świetlicy:

Dzień tygodnia Rano Popołudniu
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek



Czy dziecko powinno odrabiać lekcje w świetlicy?
(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

 tak, 

 tak, jeśli chce

 nie

Czy dziecko będzie w szkole jadło obiady?

  tak

  nie

Dziecko będzie opuszczać świetlicę:
( proszę zaznaczyć jedną odpowiedź )

  samodzielnie ( dzieci powyżej 7 roku życia) o godzinie ……………………………………
( należy koniecznie wpisać konkretną godzinę, o której dziecko powinno wychodzić ze świetlicy)

  pod opieką
( proszę o wypisanie wszystkich osób upoważnionych do odbierania dziecka ze świetlicy wraz ze wskazaniem stopnia pokrewieństwa 

czy rodzaju znajomości)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej Rodzaj pokrewieństwa
lub znajomości

1.
2.
3.
4.
5.

Dodatkowe informacje o dziecku ( stan zdrowia, alergie, zainteresowania, itp.)

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

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

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

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

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

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

Oświadczam,  że  przedłożone  przeze  mnie  w  niniejszej  karcie  informacje  są  zgodne  ze  stanem  

faktycznym.

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

     data                                                                                podpis rodzica/opiekuna prawnego



PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE:

1. O  zwolnieniach  dziecka  z  zajęć  świetlicowych  wychowawcy  świetlicy  będą  powiadamiani 

pisemnie wyłącznie przez rodziców/prawnych opiekunów.

2. Odpowiedzialność nauczyciela — wychowawcy świetlicy za dziecko rozpoczyna się  z chwilą 

przybycia ucznia do świetlicy.

3.  Dzieci  są  odbierane  ze  świetlicy  szkolnej  osobiście  przez  rodziców/  opiekunów  prawnych 

lub  przez  osoby  upoważnione  i  zgłoszone  pisemnie  wychowawcom  świetlic,  innym  osobom 

dziecko nie zostanie wydane.

 4. Samodzielnie wyjść ze świetlicy może wyłącznie dziecko posiadające pisemną zgodę

rodziców/ opiekunów prawnych na samodzielny powrót do domu. 

5. Dzieci będą wypuszczane ze świetlicy na zajęcia dodatkowe pozalekcyjne na podstawie pisemnej 

informacji od rodziców.

6.Rodzice  dziecka  (opiekunowie  prawni)  zobowiązani  są  do  przestrzegania  godzin  otwarcia 

świetlicy szkolnej 7.45 – 15.15

Karty zgloszenia dzieci do świetlicy należy składać do dnia 15 września danego roku 

szkolnego.

Oświadczam, że :

1. Przyjmuję do wiadomości, że szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka 

pozostającego na jej terenie w miejscach nie objętych opieką nauczyciela 

oraz poza godzinami pracy nauczycieli i wychowawców.

2. Zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Świetlicy przy Zespole 

Edukacyjnym w Trzebiechowie. Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu 

świetlicy i punktualnego odbierania mojego dziecka.

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

                 ( data )                                                   ( czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego )



                               REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
 1. Świetlica czynna jest codziennie w czasie trwania zajęć szkolnych 
w godzinach od 6.45 do  15.15. 
2. Do świetlicy mogą uczęszczać uczniowie klas I – III ; IV- VI szkoły podstawowej .
3. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów, których rodzice (opiekunowie) pracują zawodowo. 
4. Rodzice (opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do świetlicy składają kartę zgłoszeń 
zawierającą dokładne dane dziecka i rodziców (opiekunów) oraz potwierdzenie o zatrudnieniu 
obydwojga rodziców 
(w przypadku stwierdzenia niezgodności danych ze stanem faktycznym - dotyczy zatrudnienia – 
dziecko zostanie skreślone z listy uczestników świetlicy). 
5. Kwalifikację i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje komisja . W skład komisji wchodzą: 
dyrektor szkoły oraz  kierownik świetlicy i nauczyciele wychowawcy świetlicy. 
6. Uczeń sprawiający trudności wychowawcze może być usunięty z listy uczestników świetlicy. 
Wniosek o usunięcie dziecka ze świetlicy przedstawia wychowawca świetlicy na posiedzeniu Rady 
Pedagogicznej. Rada podejmuje stosowną uchwałę. Od decyzji Rady Pedagogicznej nie ma 
odwołania. Rodzice dziecka karnie usuniętego ze świetlicy mogą po raz kolejny starać się 
o umieszczenie dziecka w świetlicy dopiero w następnym roku szkolnym. 
7. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym 
,wychowawcami klas i rodzicami.
8. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia 
opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy. 
9. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu lub na boisku szkolnym. 
10. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, 
powinien fakt ten zgłosić nauczycielowi świetlicy. 
11. Rodzice dzieci samodzielnie opuszczających świetlicę zobowiązani są każdorazowo 
poinformować o tym na piśmie  wychowawcę świetlicy lub wypełnić odpowiednie oświadczenie. 
12. Nie ma wyjść na tzw. „Prośbę” czy też „Kiedy dziecko będzie chciało”. Rodzice wyłącznie 
pisemnie podają konkretną godzinę samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy. 
13. Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej nie mogą być odbierane przez osoby 
niepełnoletnie 
(zgoda rodziców lub opiekunów na wyjście dziecka z np. niepełnoletnim rodzeństwem należy 
rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy). 
14. Dziecko do lat 7 nie może samodzielnie poruszać się po drogach. 
15. Świetlica nie odpowiada za zgubione rzeczy dzieci. 
16. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice (opiekunowie) ponoszą koszty 
naprawy. 
17. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin 
Świetlicy. 
18. Karta zgłoszenia wraz z regulaminem jest dokumentem. Za niezgodność podanych danych 
(miejsce pracy, czas pracy) ze stanem faktycznym będą wyciągane konsekwencje prawne. 
19. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły odpowiadają rodzice / opiekunowie 
prawni lub inne pełnoletnie upoważnione przez nich osoby. 
 20.Osobom nieupoważnionym oraz Opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą 
przekazywane.

Zapoznałem(-am) się i akceptuję          …...........................................................................................................
                                                                            data,   czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
 



DECYZJA  KOMISJI  KWALIFIKACYJNEJ

Na posiedzeniu w dniu........................... zakwalifikowano / nie zakwalifikowano dziecka 

do świetlicy szkolnej.

Uzasadnienie  nie zakwalifikowania:

• brak miejsc
              uwagi komisji........................................................................................................................

• inne powody
             …............................................................................................................................................

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

Podpis przewodniczącego komisji                                               …..............................................  

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

                                                                                                         Podpisy członków komisji 



Oświadczenie

Oświadczam, że moje dziecko.........................................................................będzie samodzielnie 
wracało ze świetlicy do domu 
o godzinie......................................................................................................
Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka 
do domu.

…..............................................                  …............................................................
                     data                                        czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

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

Oświadczenie

  Dziecko będzie  jechało do domu autobusem szkolnym.

…..............................................                  …............................................................
                     data                                        czytelny podpis  rodzica/opiekuna prawnego

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

Oświadczenie

Oświadczam, że moje dziecko w czasie pobytu na świetlicy może wychodzić samodzielnie 
do czytelni, biblioteki  i na zajęcia dodatkowe zorganizowane na terenie szkoły.

…..............................................                  …............................................................
                     data                                        czytelny podpis  rodzica/opiekuna prawnego



Odbieranie dziecka ze świetlicy – upoważnienie jednorazowe

Zezwolenie

  Wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu
 mojego dziecka    ….........................................................................
ucznia/ uczennicy klasy............................ i wyjście ze świetlicy szkolnej
 w dniu............................................................. o godzinie.................................................
Jednoczesnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do 
domu.

…..............................................                  …............................................................
                     data                                        czytelny podpis  rodzica/opiekuna prawnego

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

Odbieranie dziecka ze świetlicy – upoważnienie jednorazowe

Upoważnienie

Wyrażam zgodę na powrót do domu mojego 
dziecka...........................................................................................................ucznia/ uczennicy 
klasy....................................
i wyjście ze świetlicy szkolnej w dniu...................................................................................................
o godzinie............................................................................................
pod  opieką            ........................................................................................................................
                                                        ( imię i nazwisko osoby upoważnionej )

…..............................................                  …............................................................
                     data                                        czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
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