
PRZED WYPEŁNIENIEM PRZECZYTAĆ CAŁOŚĆ 

Uwagi: Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie dziecka.  

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY 

W SP W BOLECHOWICACH W ROKU SZKOLNYM ………/………. 
 

 

DANE O DZIECKU 
 

Imię dziecka 

 

 

Nazwisko dziecka 

 

 

Adres zamieszkania 

 

 

Data i miejsce 

urodzenia 

 

 

 

DANE O RODZICACH/PRWANYCH OPIEKUNACH 

 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna 

 

 

Telefon kontaktowy 

 

 

Imię i nazwisko matki 

/opiekuna 

 

Telefon kontaktowy 

 

 

 

Uzasadnienie ubiegania się o przyjęcie dziecka do świetlicy - oświadczenie rodziców:  

 

 Miejsce zatrudnienia Podpisy 

rodziców/prawnych 

opiekunów 

Oświadczam, że pracuję 

zawodowo i nie mogę zapewnić 

dziecku opieki przed i po lekcjach. 

Zgodnie z ustawą art. 233 § 1 K.k, 

oświadczam, że podane przeze 

mnie dane są zgodne z prawdą. 

 

 

ojciec   

matka   

 

Inne powody ubiegania się o opiekę świetlicową 

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 

 

1. CHARAKERYSTYKA DZIECKA 

 

Zainteresowania lub uzdolnienia 

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

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

 

 

W jakich zajęciach pozalekcyjnych (kołach zainteresowań) chciałoby uczestniczyć Państwa 

dziecko? Można wymienić kilka……………………………………………………………….. 

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

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

 

 

Uwagi dotyczące stanu zdrowia dziecka (np. choroby przewlekłe, alergie, przyjmowanie leków) 

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

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

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

 

 

Czy dziecko będzie obrabiało prace domowe na świetlicy? (podczas pobytu w świetlicy dzieci 

odrabiają lekcje samodzielnie) : 

a) TAK 

b) NIE 

 

 

2. SPOSOBY OPUSZCZANIA PRZEZ DZIECKO ŚWIETLICĘ SZKOLNĄ: 

a) pod opieką (prosimy o wpisanie do poniższej tabeli wszystkich osób upoważnionych przez 

rodziców do odbioru dziecka)  

 

b) samodzielnie (należy złożyć pisemną informację o dniach i godzinach samodzielnego 

opuszczania świetlicy przez ucznia) wraz z oświadczeniem ,iż to rodzic ponosi pełną 

odpowiedzialność za swoje dziecko po jego wyjściu z sali świetlicy szkolnej. 

 

 

 

 

 

OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ RODZICÓW DO ODBIORU DZIECKA ZE 

ŚWIETLICY: 
 

  Imię i nazwisko osoby upoważnionej Rodzaj pokrewieństwa 

lub znajomości 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
 

 

Prosimy podać planowaną godzinę odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej………………….. 

 



Rodzice ponoszą pełna odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego 

odbioru ze świetlice przez osobę upoważnioną. 

 

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

Podpis matki/opiekuna prawnego                                                    Podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

3. Wypełniają tylko rodzice dzieci korzystających z dowozów/odwozów autobusem szkolnym. 

 

Oświadczam, iż moje dziecko będzie przebywać w świetlicy szkolnej przed i po zajęciach 

lekcyjnych oraz zgodnie z harmonogramem dowozów i odwozów szkolnych. 

Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/em się z regulaminem dowozów/odwozów szkolnych 

(regulamin znajduje się na stronie internetowej www.spbolechowice.pl oraz w sekretariacie 

szkoły) 

  

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

(podpis matki/opiekuna prawnego) (podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 

 
4. Informacje na temat zasad bezpieczeństwa obowiązujących w świetlicy 

: 

1. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-16.00 

2. Wychowawca świetlicy odpowiada za jego bezpieczeństwo od czasu wejścia ucznia do świetlicy. 

Obowiązkiem Rodzica/ opiekuna jest każdorazowe poinformowanie wychowawcy o zabraniu dziecka ze świetlicy. 

3. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów lub osoby przez nich upoważnione 

na karcie zgłoszenia. 

4. Uczeń, który nie ukończył 7-go roku życia nie może sam wyjść ze świetlicy do domu. W uzasadnionych 

przypadkach może być odebrany przez rodzeństwo 

mające co najmniej 10 lat (po okazaniu pisemnej zgody 

od rodziców). Podstawą jest Ustawa z dn. 20 czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym” Art. 43. 1. 

5. Samodzielnie wyjść ze świetlicy może dziecko posiadające pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na 

samodzielny powrót do domu. 

6. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przynoszone przez uczniów wartościowe przedmioty 

np. telefony komórkowe, urządzenia typu MP 3, elektroniczne zabawki, itp.). 

7. Wychowanek ma obowiązek stosować się do ramowego rozkładu dnia obowiązującego w świetlicy szkolnej i brać 

udział w zajęciach organizowanych przez 

wychowawców. 

 Zobowiązuję się, do: 

1. Pokrycia kosztów zakupu wyprawki świetlicowej dla mojego dziecka w bieżącym roku szkolnym. 

2. Punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy. 

3. Zapoznania się i przestrzegania Regulaminu, który obowiązuje w świetlicy SP w Bolechowicach 

4. Współpracy z wychowawcami świetlicy w sprawach dotyczących pobytu i funkcjonowania dziecka. 

 Z powodów organizacyjnych niezbędne jest wypełnienie i złożenie karty zapisu u wychowawców świetlicy, 

najpóźniej do dnia 07.09.2015r. 

  

Informujemy również, że przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie na podstawie pisemnego 

zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów poprzez wypełnienie Karty Zapisu. 

 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z powyższymi wypunktowanymi informacjami.  

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

   (podpis matki/opiekuna prawnego                                                                       (podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

Wypełnia szkoła 

 

Decyzja o przyjęciu dziecka do świetlicy…………………………………………………………………… 

 

 

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

                                                                                 data i podpis 

http://www.spbolechowice.pl/

