
KARTAZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W  SZKOLE PODSTAWOWEJ 

IM.KARD.STEFANA WYSZYŃSKIEGO W GRÓDKU NAD DUNAJCEM 

na rok szkolny 2022/2023 

 

 

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

klasy ............... do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Gródku nad Dunajcem. 

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

 

                                                                                       podpisy rodziców 

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: 

 

Telefony kontaktowe: 

 

Miejsce zatrudnienia: 

 

Miejsce zatrudnienia: 

 

 

 

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

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

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

……………………………………………………………………………………... 

 

V. Odbiór dziecka ze świetlicy szkolnej 

Dziecko będzie odbierane ze świetlicy (właściwe zakreślić kółkiem): 

• PRZEZ RODZICÓW 

• BĘDZIE WYCHODZIĆ DO DOMU SAMODZIELNIE 



Wyjście 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  …………………………………………… 

 

• 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. 

 

Data……………………… Podpis rodziców  …………………………………………………. 

VI. 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 

          

* 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. 

 

 



PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE: 

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

wyłącznie przez   rodziców/prawnych opiekunów.                                                                                                                                                                                                                      

2. Do świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności przyjmuje się: 

- Uczniów rodziców pracujących, którzy na karcie zgłoszenia dokładnie określają czas przebywania ucznia 

w świetlicy  

- Uczniowie, których rodzice nie pracują będą przyjęci jeżeli pozostaną wolne miejsca, (grupa  wynosi 26 

uczniów).                                                                                                                                                                                                                  

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

ucznia do świetlicy.                                                                                                                                                                                                 

4. Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej osobiście przez rodziców/prawnych opiekunów lub przez osoby 

upoważnione i zgłoszone pisemnie wychowawcom świetlic. 

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

opiekunów na samodzielny powrót do domu. 

6. 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.  

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

8. Po wejściu do świetlicy uczeń ma obowiązek zgłosić swoją obecność u wychowawcy. 

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

biblioteki, itp.) u wychowawcy. 

10. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty.  

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

przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad 

higieny, do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy oraz zasad opuszczania świetlicy. 

12. W świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk ( po przyjściu do szkoły należy 

bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

13. Nieprzestrzeganie przez uczniów regulaminu świetlicy może spowodować następujące konsekwencje: 

• upomnienie przez wychowawcę, kierownika  świetlicy, nagana udzielona wobec całej grupy, 

zawieszenie w prawach uczestnika świetlicy, usunięcie ze świetlicy w porozumieniem z dyrektorem i 

rodzicami/opiekunami prawnymi. 

 Pełen regulamin na stronie szkoły 

                                                                                        Zapoznałem się z regulaminem świetlicy 

                                                                  

 ………………………………………………  

                                                                           (czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

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

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

              data                                                                                  podpis rodzica/opiekuna prawnego 


