
KARTA  ZAPISU  DZIECKA  DO  ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

W ZESPOLE SZKÓŁ W GNOJNICY DOLNEJ NA ROK 

SZKOLNY 2021/2022 

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

Data  urodzenia……………………………………………..…………………………………..   

klasa ………… 

Adres  zamieszkania……………………………………………………………………………. 

tel. domowy…...………...............................................................................................................    

Dane osobowe rodziców (opiekunów prawnych): 

Imię i nazwisko matki /opiekuna/………………………………………………………………. 

Numer telefonu kontaktowego: ………………………………………………………………… 

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

Imię i nazwisko ojca /opiekuna/ ………………………………………………………………...    

Numer telefonu kontaktowego: ………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………… 

Informacje o zdrowiu dziecka (choroby, alergie, przyjmowane leki) 

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

Uzasadnienie przyjęcia dziecka do świetlicy  

Praca zawodowa obojga rodziców (tak/nie) …………………. 

Inne przyczyny: …………………… ………………………………………………………….. 

Miejsce pracy matki …………………………………………………………………………… 

Miejsce pracy ojca …………………………………………………………………………….. 

Samotne sprawowanie opieki (tak/nie)………………..                       

Pobyt dziecka w świetlicy szkolnej:  

Dziecko będzie odbierane ze świetlicy o godz.……………………………………………… 

Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej:  

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

imię i nazwisko                                stopień pokrewieństwa                    tel. kontaktowy 

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

imię i nazwisko                                stopień pokrewieństwa                    tel. kontaktowy      

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

imię i nazwisko                                stopień pokrewieństwa                    tel. kontaktowy     

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

imię i nazwisko                                stopień pokrewieństwa                    tel. kontaktowy   

 

Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną za powrót dziecka ze świetlicy do domu przez 

upoważnioną przeze mnie osobę. 

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

                                                                               (data, podpis rodziców/prawnego opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oświadczenie rodziców /opiekunów prawnych/:  

UWAGA!  UPOWAŻNIENIE WYPEŁNIAMY W PRZYPADKU, GDY DZIECKO 

ODBIERANE JEST ZE ŚWIETLICY PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOLETNIE 

 

Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy  

przez nieletnią osobę (rodzeństwo) 

 

Ja .................................................................................................................................................. 
                                   (imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna) 

 

upoważniam nieletnią osobę (starsze rodzeństwo) …………………………………………….. 
                                                                                        (imię i nazwisko osoby upoważnionej, klasa) 

 

do odbioru ze świetlicy mojej córki/syna ……………………………………………… 

 

Jednocześnie biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka po 

odebraniu go ze świetlicy przez upoważnioną przeze mnie osobę.              

 

 

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

                   ( data  )                                                  ( podpis rodziców/prawnego opiekuna) 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Świetlicy Szkolnej . Zobowiązuję się 

do pisemnego powiadomienia wychowawcę o każdorazowym odstępstwie od ustalonego 

sposobu odbierania dziecka ze świetlicy zawartego w karcie zapisu / np.  powrotu do 

domu bez opiekuna lub możliwości odebrania dziecka przez inne niż wskazane osoby/. 

Wychowawca świetlicy nie wypuszcza dziecka ze szkoły na telefoniczną prośbę 

rodziców.    

 

Data………………………………                                          .………………………………… 

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

                                                                                                   Podpis rodziców /opiekunów/ 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

1. Ze świetlicy szkolnej korzystają dzieci z klas I – III, których rodzice pracują, opieką 

objęci zostają również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela 

lub czekający na zajęcia lekcyjne.                                                                                                              

2.  Świetlica jest bezpłatna; czynna w godzinach 11:30 – 17:00.                                                                       

3.  Dzieci odbierane są ze świetlicy przez rodziców lub opiekunów. Inne osoby pełnoletnie 

mogą odbierać dziecko tylko za pisemnym upoważnieniem rodziców. Odebranie dziecka 

należy zgłosić wychowawcy świetlicy.                                                                                                                        

4.  Zgodę na wyjście dziecka z osobą niepełnoletnią należy rozumieć jako zgodę na 

samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy.                                                                                                                

5.  Samodzielne opuszczanie świetlicy przez dziecko możliwe jest tylko za pisemnym 

pozwoleniem rodziców lub opiekunów.                                                                                                                      

6.  Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.                                               

7.  Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet 

krótkotrwałym oddaleniu się.                                                                                                               

8.  Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły,  

a nie zgłosiło się do świetlicy.                                                                                                                             

9.  Rodzic zobowiązany jest do punktualnego odebrania dziecka ze świetlicy.    



10.  W przypadku ciągłej nieobecności ucznia na zajęciach świetlicowych (powyżej jednego 

miesiąca), rodzic jest zobowiązany do kontaktu z nauczycielem świetlicy w celu 

poinformowania go o przyczynach nieobecności ucznia. W przypadku dłuższej nieobecności 

ucznia i braku kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami uczeń zostaje skreślony z listy 

wychowanków świetlicy. 

11. Istnieje możliwość zapisania dziecka na obiady. Posiłki wydawane są o godz. 12:45.                                                                                                                 

12.  Nauczyciel świetlicy nie bierze odpowiedzialności za przejście dziecka z klasy do 

świetlicy lub zajęcia dodatkowe tj. SKS, chór, kółko teatralne, kółko plastyczne, kółko 

informatyczne.                                                                                        

 13.  W czasie przebywania w świetlicy obowiązuje zakaz korzystania z telefonów 

komórkowych i tabletów. 

                                                                                                                                         

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY W STOŁÓWCE 

SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

Imię i nazwisko dziecka:…………………………………………………………. 

Dziecko będzie korzystało z obiadów w stołówce szkolnej (właściwe podkreślić):  

1. I danie     tak/nie 

2. II danie    tak/nie 

 


