
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
w Szkole Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym 

NA ROK SZKOLNY 2021/ 2022 

 

 

 

….................................................... klasa................ /oddział przedszkolny ................. 
              (imię i nazwisko dziecka)   

 

będzie uczęszczał(a) na zajęcia w świetlicy szkolnej w dniach i godzinach: 
                         

Dzień tygodnia Godziny 

przed lekcjami 

Autobus 

godz. 13:25 

Godziny 

 po lekcjach 

Autobus 

godz. 15:10 

Poniedziałek     

Wtorek     

Środa     

Czwartek     

Piątek     
*(wstaw godzinę odjazdu autobusem) 

 

Data urodzenia dziecka......................................................... 

 

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

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych) 

1. matki .............................................................................................................................................................. 

2. ojca .................................................................................................................................................................. 

 
Numery telefonów: 

1. matki ............................................................................................................................................................. 

2. ojca ................................................................................................................................................................ 

 

Ważne informacje o zdrowiu dziecku (stałe choroby, dolegliwości, powody do szczególnej uwagi ze 

strony wychowawcy): ........................................................................................................................................................... 

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

 

Oświadczam, iż podane przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

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

         (data, podpis rodzica, opiekuna 



INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY* 

 

*) we właściwym prostokącie wstaw znak X 

   Oświadczam, że będę odbierać dziecko osobiście. 

   Upoważniam do odbioru dziecka następujące osoby: 

 

Ja........................................................................legitymująca/y się dowodem osobistym o numerze 

 …........................................................upoważniam do przyprowadzania i odbioru mojego dziecka 

syn/córka.................................................................ucznia klasy................/oddziału przedszkolnego 

…...............................Szkoły Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym 

ze szkoły następujące osoby: 

 
1. .......................................................................................................................... .................................................................... 
                      imię i nazwisko                                                                      nr dowodu osobistego 
 
…............................................................................................................................ .................................................................. 
                                                                 miejsce zamieszkania 
 
2. ....................................................................................................................... ........................................................................ 
                      imię i nazwisko                                                                      nr dowodu osobistego 
 
…............................................................................................................................ .................................................................. 
                                                                  miejsce zamieszkania 
 
3. .......................................................................................................................... ..................................................................... 
                        imię i nazwisko                                                                   nr dowodu osobistego 
 
…............................................................................................................................ ................................................................... 
           miejsce zamieszkania 

 

   Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu, 

wyjście ze świetlicy szkolnej o godzinie ............................... w dniu (proszę wpisać dzień  

tygodnia).................................................................................................................................. 
          Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót 

        dziecka do domu. 

         Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za: 

• bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, 

upoważnioną przez nas osobę, 

• bezpieczeństwo dziecka przebywającego na terenie szkoły przed rozpoczęciem bądź po 

zakończeniu zajęć. 

            Wyrażam zgodę na sprawdzanie przez wychowawcę klasy/nauczyciela dokumentu 

tożsamości osoby odbierającej dziecko.        

     …....….. ….... .........................….                                            ...............................................................                                                      
 data i podpis matki                                                                        data i podpis ojca 



WAŻNE  INFORMACJE 

1. Świetlica szkolna czynna jest  w godz 6:30-16:30. 

2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. 

3. W pierwszej kolejności do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci obojga 

pracujących  rodziców. 

4. Warunkiem koniecznym do przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest przedłożenie przez 

rodziców1  (opiekunów prawnych)  wraz z kartą zgłoszenia: 

• zaświadczenia o zatrudnieniu, 

• zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności 

gospodarczej, 

5. Liczba miejsc w świetlicy jest ograniczona. 

6. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy ze 

stanem faktycznym lub brakiem potwierdzenia zatrudnienia jednego z rodziców dziecko 

nie zostanie przyjęte do świetlicy. 

7. Jeżeli uczeń skończył zajęcia, a nie uczęszcza do świetlicy szkolnej, opiekę do momentu 

przyjścia rodziców zapewnia mu nauczyciel mający z nim ostatnią lekcje. 

8. W sytuacjach wyjątkowych dzieci nie zapisane do świetlicy szkolnej mogą w niej 

przebywać w przypadku, gdy liczebność grupy  obecnej na świetlicy  nie przekracza 25 

uczniów. 

9. W świetlicy obowiązuje regulamin świetlicy, z którym dziecko jest zapoznawane we 

wrześniu. 

10. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, 

dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego 

zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego 

wyposażenie świetlicy. 

11. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem 

dziecka jest  zgłosić się u wychowawcy po wejściu do świetlicy. 

12. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy u 

wychowawcy  (np. do toalety, biblioteki, itp.) 

13. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz 

niezwłocznej aktualizacji danych. 

14. Dzieci z klas I-III ze świetlicy odbierają rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich 

upoważnione   pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest 

powiadomić o tym wychowawcę świetlicy. 

15. Zmiany dotyczące trybu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą składać na 

piśmie z datą  i podpisem u nauczyciela  świetlicy. 

16. W świetlicy przez cały rok szkolny obowiązuje zmiana obuwia 

 

                                                 
1 W przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko rodzica (opiekuna). 



17. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty. Prosimy aby 

dzieci nie przynosiły do szkoły wartościowych przedmiotów, zabawek. 

18. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność 

materialną ponoszą rodzice/opiekunowie. 

19. Przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej zobowiązuje jego rodziców /prawnych opiekunów 

do dostarczenia na początku roku szkolnego wyprawki świetlicowej, na którą składają się 

przybory niezbędne do pracy podczas zajęć plastyczno-technicznych. 

20. Nauczyciele świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, psychologiem 

szkolnym,  logopedą celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych. 

 

Uwagi i prośby: 

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

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

 

 

Radawiec Duży, ..............................................        ..................................................................................................... 
          (podpis rodzica, opiekuna) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 ZATRUDNIENIA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) 

UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY 

 

 

Nazwisko i imię dziecka: ....................................................................................klasa: .................... 

                 /oddział przedszkolny.................................................. 

 

 

 

Miejsce i czas pracy MATKI: 

 

 

NAZWA: ............................................................................................................................................... 

 

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

 

GODZINY PRACY: 
 

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

 

 

 

 

_____________________________ 

data, pieczęć i podpis pracodawcy 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Miejsce i czas pracy OJCA: 

 

 

NAZWA: ............................................................................................................................................... 

 

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

 

GODZINY PRACY: 
 

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

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

data, pieczęć i podpis pracodawcy 

*dokument dla świetlicy 


