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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

w Społecznej Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 100 STO 

na rok szkolny 20..../20... 

 

I. Dane osobowe 

Imię i nazwisko dziecka........................................................................................klasa.......................... 

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

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

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

Dane rodziców (opiekunów) 

1. Imię i nazwisko ......................................................Telefon............................................................................. 

2. Imię i nazwisko ......................................................Telefon............................................................................. 

II. Pobyt dziecka w świetlicy popołudniowej od godz. 14:00 do godz. 17:30: 

  50 zł za miesiąc 

III. Informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka 

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

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

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

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym 

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

Data, podpis  

IV. Informacje o odbieraniu dziecka ze świetlicy szkolnej 

Imię i nazwisko Stopień 

pokrewieństwa 

Numer telefonu Numer dowodu osobistego 

(bądź innego dokumentu ze zdjęciem) 

    

    

    

    

    

    

Upoważniam wyżej wymienione osoby do odbioru mojego syna/córki ............................... ze świetlicy 

szkolnej.                                                                   

        Data i podpis  ........................................................ 
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V. Regulamin świetlicy w celu zapewnienia uczniom bezpiecznego pobytu: 

 

1. Do świetlicy szkolnej może uczęszczać każdy uczeń, którego rodzice/opiekunowie wypełnili kartę zgłoszeniową oraz 

zaakceptowali regulamin pracy świetlicy.  

2. Pobyt w świetlicy popołudniowej jest płatny: 50 zł. 

3. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 7.30 – 8.45, 14.00 – 17.30. 

4. Nie podlega opiece świetlicowej dziecko przebywające w szkole przed godz. 7.30. 

5. Po godzinie 17.30 rodzice ponoszą odpowiedzialność za nieodebrane dziecko. 

6. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej doprowadzane są przez rodziców/opiekunów do sali świetlicowej. 

7. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły a nie zgłosiło się do świetlicy. 

8. Rodzice zobowiązani są przestrzegać wcześniej zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w świetlicy oraz odbioru do 

godziny 17.30. 

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

10. Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do zgłoszenia odbioru dziecka wychowawcy świetlicy. 

11. Przed opuszczeniem świetlicy uczeń jest zobowiązany do pozostawienia w czystości miejsca w którym przebywał, 

posprzątania zabawek i gier których używał. 

12. Świetlica wymaga pisemnych upoważnień w przypadku:  

- samodzielnego wyjścia dziecka do domu 

- odbierania dzieci przez inne osoby niż rodzic/prawny opiekun. 

13. W przypadku jednorazowej zgody na samodzielny powrót dziecka do domu rodzicie (opiekunowie)    zobowiązani są 

przekazać pisemne oświadczenie nauczycielom świetlicy szkolnej. Dzieci nie będą zwalniane ze świetlicy na prośby 

telefoniczne. 

         14. Osobom nieupoważnionym bądź  w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą wydawane.  

15. Zajęcia w innym miejscu niż świetlica (np. boisko) odbywają się wyłącznie pod opieką nauczyciela. 

16. Uczniów obowiązuje zakaz samowolnego opuszczania świetlicy oraz przebywania w salach lekcyjnych bez opieki 

nauczyciela. 

17. Dziecko po zajęciach lekcyjnych obowiązkowo zgłasza się do wychowawcy świetlicy, dopiero potem za jego zgodą może 

pójść na zajęcia dodatkowe. 

18. Po skończonych zajęciach dodatkowych uczeń wraca do świetlicy i zgłasza swoje przybycie nauczycielowi. 

19. Uczniowie oczekujący na zajęcia dodatkowe lub przyjazd rodziców zobowiązani są do przebywania w świetlicy szkolnej.  

20. O godz. 15.30 uczniowie wraz z nauczycielem wychodzą do osobnej sali w celu odrabiania lekcji. 

21. W świetlicy obowiązuje dbałość o porządek , uczniowie mają obowiązek dbania o gry, zabawki i sprzęt sportowy.  

Uczniowie ponoszą odpowiedzialność za ich zniszczenie lub zgubienie. 

 

Oświadczam,  że zapoznałem(am) się z regulaminem obowiązującym  w świetlicy szkolnej i zobowiązuję się do zapoznania z nim 

mojego dziecka oraz przestrzegania wszystkich punktów regulaminu. 

     

 

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

Warszawa, dnia .............................                                                                                        podpisy rodziców (opiekunów)     

 


