
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY  

w  Sportowej Szkole Podstawowej nr 4  im. Polskich Olimpijczyków w Szczytnie 

   NA ROK SZKOLNY …………../…………... 

 

Dane osobowe dziecka: 

Imię i nazwisko................................................................................................................................. 

Klasa...................................... 

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

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

 

Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych: 

Ojciec/prawny opiekun  

 

Matka/prawny opiekun 

Imię i nazwisko 

 

Imię i nazwisko 

Telefon kontaktowy (osobisty, służbowy) 

 

Telefon kontaktowy (osobisty, służbowy) 

Adres zamieszkania 

 

 

Adres zamieszkania 

Miejsce pracy 

 

Miejsce pracy 

 

 

 

DEKLARACJA 

Przewidywany czas pobytu dziecka w świetlicy szkolnej: 

przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych od godziny ………………………… 

po zakończeniu zajęć lekcyjnych do godziny ……………………... 

 

 



UWAGI I OPINIE RODZICÓW DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA  DZIECKA: 

Dziecko jest alergikiem............................................................................................................. 

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

Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu, który obowiązuje w świetlicy  w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa uczniom. 

 

UPOWAŻNIENIE 

Ja (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

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

upoważniam do odbioru ze świetlicy szkolnej mojego dziecka następujące osoby: 

1) .................................................................................................................................... 

2) .................................................................................................................................… 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam i biorę pełną odpowiedzialność prawną za 

1. samodzielny powrót mojego dziecka …………………………………………….. do domu, 

2. powrót dziecka pod opieką osoby małoletniej …………...…………………………………. 

       (imię i nazwisko osoby małoletniej) 

3. odbiór dziecka ze świetlicy wyłącznie przez niżej wymienione osoby pełnoletnie:  

    a) ……………………………………………………………………………………….. 

     (imię i nazwisko, nr dowodu osobistego) 

    b) ……………………………………………………………………………………….. 

    (imię i nazwisko, nr dowodu osobistego) 

    c) ……………………………………………………………………………………….. 

    (imię i nazwisko, nr dowodu osobistego) 

    d) ……………………………………………………………………………………….. 

    (imię i nazwisko, nr dowodu osobistego) 

   

4. Jednorazowe upoważnienia czy zezwolenia należy przekazać w formie pisemnej. 

 

 

Szczytno, ....................................…              podpis rodziców/opiekunów …………………………….…………. 

 



 

 

Informacje dotyczące pobytu dziecka w świetlicy szkolnej 

Celem świetlicy jest organizowanie zajęć wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci. 

1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 6.45 – 16.30 (godziny pracy świetlicy mogą ulec zmianie ze 

względu na potrzeby wynikające ze zmian organizacji pracy szkoły.) 

2. Przyjęcie dziecka odbywa się na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia. 

3. Obowiązki uczniów zapisanych do świetlicy: 

- uczeń przychodząc do świetlicy zgłasza swoją obecność oraz godzinę rozpoczęcia lekcji, 

- każde wyjście ze świetlicy wychowankowie uzgadniają z nauczycielem, 

- dzieci zobowiązane są przychodzić do świetlicy w miękkim obuwiu, a okrycie wierzchnie zostawiają w szatni, 

- przebywający w świetlicy są zobowiązani do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim 

bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do 

szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. Zachowanie dziecka może mieć wpływ na jego ocenę 

z zachowania. 

4. Do obowiązków rodziców/opiekunów należy: 

- wypełnienie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej, 

- odbiór dziecka do godziny 16.30. 

- osobiste odbieranie dziecka przez opiekuna (nie wywołujemy dziecka przez inne osoby, nie umawiamy się z 

dzieckiem przed szkołą), 

- powiadomienie wychowawców świetlicy o zmianie osób upoważnionych do odbioru dziecka, 

- pisemne powiadomienie o zgodzie na samodzielny powrót dziecka ze świetlicy do domu. 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z poszczególnymi informacjami i zobowiązuję 

swoje dziecko oraz siebie do ich przestrzegania.     

 

     ……………………………………………….. 

       podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 


