
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY 

na rok szkolny 2020/ 2021 
Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka. 

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka ........................................................................................... ........... ucznia klasy 

............... do świetlicy szkolnej w ………………………  . 

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

                                                                                       podpisy rodziców/opiekunów 

I. Dane osobowe: 

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

Adres zamieszkania............................................................................................................................... 

II. Kryteria zapisów ucznia do świetlicy szkolnej 

Przyczyny uzasadniające ubieganie się o miejsce w świetlicy (należy podkreślić wybraną odpowiedź): 

 dziecko musi dłużej przebywać w szkole ze względu na fakt pracy obojga rodziców, 

 dziecko musi dłużej przebywać w szkole ze względu na fakt dojazdów do szkoły, 

 z innych przyczyn lub okoliczności – jakich? (proszę wymienić poniżej) 

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

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

III. Dane rodziców 

Matka dziecka Ojciec dziecka 

Imię i nazwisko: 

 

Imię i nazwisko: 

 

Telefony kontaktowe: 

 

 

Bardzo prosimy o natychmiastowe 

uaktualnianie numerów powyższych telefonów. 

Telefony kontaktowe: 

 

 

Bardzo prosimy o natychmiastowe 

uaktualnianie numerów powyższych telefonów. 

 

Miejsce zatrudnienia: 

 

 

Godziny pracy: 

Miejsce zatrudnienia: 

 

 

Godziny pracy: 

 

 

IV. Inne uwagi o dziecku (stałe choroby, uczulenia, problemy rozwojowo-zdrowotne, 

zainteresowania……………………………………………………………………………………………………

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



V.  Dziecko będzie odrabiać zadania domowe pod opieką nauczyciela (właściwe zakreślić kółkiem): 

TAK                         NIE 

 

VI. Odbiór dziecka ze świetlicy szkolnej 

Dziecko będzie odbierane ze świetlicy (właściwe zakreślić kółkiem): 

 PRZEZ RODZICÓW 

 

 BĘDZIE WYCHODZIĆ DO DOMU SAMODZIELNIE 

Wyrażam zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy o godzinie: 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

     

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność prawną za samodzielny powrót dziecka do 

domu 

Data……………………… Podpisy rodziców/opiekunów  …………………………………………… 

 

 PRZEZ INNE UPOWAŻNIONE OSOBY 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY 

Do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej upoważniam/y następującą/e osobę/y: 

Imię i nazwisko 

powinowactwo 

Numer dowodu osobistego Numer telefonu 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego ze świetlicy przez 

osobę upoważnioną. Mamy świadomość, iż świetlica szkolna odpowiada za bezpieczeństwo dziecka tylko w 

godzinach swojej pracy. 

 

Data……………………… Podpis rodziców/opiekunów  …………………………………………………. 

 

VII. CZAS POBYTU DZIECKA NA ŚWIETLICY 
 

Godziny pobytu dziecka na świetlicy: 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

     



VIII. OŚWIADCZENIA: 
1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane w karcie  dane są zgodne z aktualnym 

stanem faktycznym i prawnym. * 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem świetlicy ( dostępnym na stronie szkoły, w świetlicy i 

sekretariacie szkoły), zobowiązuję się do przestrzegania go i ścisłej współpracy z wychowawcami świetlicy. 

 

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

        data i podpis rodziców/opiekunów 

          

* Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu 

sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców i opiekunów dzieci w zakresie zapewnienia 

opieki świetlicowej 

Informujemy, że Pani/a dane osobowe (w postaci: imię, nazwisko, PESEL) są przetwarzane i administrowane 

zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) przez Szkołę Podstawową im. Antoniego 

Sewiołka w Czułowie w celu umożliwienia Państwu odbioru dziecka ze świetlicy. Dane osób trzecich, 

upoważnionych do odbioru dziecka zostały przekazane administratorowi danych przez rodziców dziecka. 

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, a także 

prawo sprzeciwu i żądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych. Dane 

udostępnione przez Panią/a nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 
 

………, dn. ……………….. ……………………………….                  …………………………… 
               podpis matki/ prawnej opiekunki                  podpis ojca/ prawnego opiekuna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Regulamin pracy świetlicy 
Szkoły Podstawowej im. Antoniego Sewiołka w Czułowie 

 
Celem świetlicy szkolnej jest organizowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych dla 

dzieci rodziców pracujących. 

 

1. Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia na 

teren świetlicy do momentu odebrania go przez osoby do tego uprawnione.  

2. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest 

zgłosić swoje przyjście do świetlicy. 

3. Nauczyciel przedmiotu po skończonych lekcjach jest zobowiązany odprowadzić dzieci do szatni, a 

następnie do świetlicy i poinformować wychowawców ilu uczniów pozostawia w świetlicy, a wychowawca 

świetlicy odnotowuje obecność ucznia w dzienniku zajęć świetlicowych. 

4. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci pozostawione przez rodziców/ prawnych 

opiekunów na terenie szkoły, lub dzieci które same przychodzą z domu i korzystają z boiska szkolnego, 

placu zabaw, itp.  

5. Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz  aktualizacji danych. 

6. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione 

pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest powiadomić o tym 

wychowawcę świetlicy. Uczniowie mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, jeżeli posiadają 

pisemne pozwolenie rodziców. 

7.  O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie dziecka przez 

osobę dotąd nieupoważnioną, samodzielne wyjście itp.) rodzice muszą powiadomić wychowawców 

świetlicy na piśmie – z datą i podpisem lub wysłać wiadomość tekstową (sms) na szkolny numer telefonu 

wskazując osobę upoważnioną do odbioru ucznia w danym dniu. 

      Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy. 

8. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek zgłoszenia wychowawcy świetlicy fakt odebrania dziecka z 

dodatkowych zajęć, boiska szkolnego, placu zabaw, itp. 

9. Dziecko wypisane ze świetlicy nie może być w danym dniu przyjęte powtórnie. 

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. Zachowanie dziecka w świetlicy jest oceniane i ma wpływ na jego ostateczną ocenę z zachowania. 

12. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy (np. do toalety, 

biblioteki, itp.) u wychowawcy. 

13. W przypadku gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci oraz gdy zostały wyczerpane 

wszystkie środki zapobiegawcze (współpraca z rodzicami,  pedagogiem szkolnym), a zachowanie dziecka 

nie uległo zmianie – możliwość uczęszczania na świetlicę może zostać zawieszona. 

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

przynosiły do szkoły wartościowych przedmiotów. 

15. Rodzice/ prawni opiekunowie/ osoby upoważnione zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze 

świetlicy. O sytuacji (uzasadnionej losowo) nieodebrania dziecka ze świetlicy do godz. 17.00 rodzic 

informuje wychowawcę świetlicy i ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka. 

16. W przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców/ prawnych opiekunów ze świetlicy do godz. 17.00 oraz 

po wyczerpaniu wszystkich możliwości kontaktu z rodziną lub osobami uprawnionymi do odbioru dziecka 

ze świetlicy, nauczyciel zgłasza fakt pozostawienia dziecka w szkole na policję.  

17. Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii SARS-CoV-19 w świetlicy zgodnie z aktualnymi 

„Wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.” 

stanowią, że: 

a) Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych. 



b) Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. 

c) Należy tak organizować i koordynować zajęcia, aby możliwe było zachowanie dystansu społecznego 

oraz należy unikać zmiany pomieszczeń. W sali, gdzie nie można zachować dystansu ograniczamy 

ćwiczenia i gry kontaktowe. W miarę możliwości należy organizować zajęcia na świeżym powietrzu. 

d) W trakcie trwania zajęć świetlicowych nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sali co najmniej raz 

na godzinę. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy 

dostęp dla wychowanków pod nadzorem nauczyciela. 

e) Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk – przed przyjściem do świetlicy, przed posiłkiem 

oraz po powrocie ze świeżego powietrza, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania 

oczu, nosa i ust. 

f) Przynosimy do szkoły tylko niezbędne rzeczy. Uczniowie posiadają swoje przybory szkolne, którymi 

nie wymieniają się z innymi uczniami. 

g) Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i 

niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły 

h) Wyznaczony pracownik szkoły informuje wychowawcę świetlicy, które dziecko idzie do domu. 

Rodzic/opiekun prawny oczekuje na dziecko na zewnątrz lub w szatni. 

18. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice mogą zgłaszać i omawiać z wychowawcą 

świetlicy. 

19. Rodzice dzieci uczęszczających na świetlicę dokonują wpłaty 20 zł na rok szkolny na tzw. „fundusz 

świetlicy”. Gromadzone fundusze przeznaczone są na: zakup materiałów piśmiennych, zabawek,  artykułów 

do prac i zajęć plastycznych dzieci. 

20. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2020 r. 

 

 

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem pracy świetlicy i omówiliśmy go z naszym dzieckiem. 

 

….............……......             ............................................................................................................................. ..............               
data                                           podpis rodziców/opiekunów prawnych       
 


