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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 

DO ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ                                                                  

IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH                                          

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

I. Informacje o dziecku 

 

Imię i nazwisko dziecka : ....................................................................................................................... 

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

Klasa : ....................... (należy wpisać klasę, do której dziecko będzie uczęszczać w nowym roku szkolnym) 

Adres zamieszkania dziecka : ................................................................................................................. 

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

II. Dane rodziców/prawnych opiekunów  
 

Matki dziecka Ojca dziecka 

Imię i nazwisko: Imię i nazwisko: 

Adres zamieszkania: Adres zamieszkania: 

Telefon kontaktowy: Telefon kontaktowy: 

 
(*Jeżeli adres zamieszkania rodziców jest taki sam jak adres dziecka należy wpisać: jak wyżej) 

III. Kryteria zapisu ucznia na świetlicę (należy wstawić „x” we właściwym miejscu) 

 

1. oboje rodziców pracujących   

 

2. jeden rodzic pracujący   

 

3. rodzic pracujący i samotnie wychowujący  

 

4. oboje rodzice nie pracują 

 

     5. rodzina zastępcza  

 

6. inne przyczyny lub okoliczności          - jakie? (proszę wymienić poniżej) 

 

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

 

 

 



 

IV. Świetlica zapewnia opiekę dzieciom w wyznaczonych godzinach pracy od 7.00 do 17.00 

Czas pobytu dziecka na świetlicy - proszę zaznaczyć „x” obok właściwej informacji dotyczącej czasu 

pobytu dziecka na świetlicy.  
 

1. w godzinach porannych (przed lekcjami)   

 

Dziecko przyprowadzane będzie na świetlicę o godzinie …………… . 

 

2. w godzinach popołudniowych (po skończonych lekcjach)  
 

V. Oświadczenie rodziców o sposobie opuszczania świetlicy przez dziecko: 

 

1. Dziecko może samodzielnie opuszczać świetlicę ( proszę wstawić „x” przy wybranej 

odpowiedzi) 

 

                      TAK              o godzinie....... . 

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

powrót dziecka do domu. 

 

                      NIE  

     

2. Dziecko odbierane będzie ze świetlicy o godzinie …………… przez osoby upoważnione                    

w odrębnym oświadczeniu. 

Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do odbierania dzieci o wyżej wymienionej godzinie.  

 

VI. Dziecko odrabiać będzie zadania domowe na świetlicy pod opieką nauczyciela. 

                      TAK         

 

                      NIE  

 

VII. Korzystanie z posiłków ( należy wstawić „x” we właściwym miejscu) 

 

1. dziecko nie będzie korzystało z odpłatnych obiadów  

2. dziecko  będzie korzystało z odpłatnych obiadów 

(jednocześnie zobowiązuje się do uiszczania systematycznie opłat za dożywianie w wyznaczonych 

terminach) 

3. dziecko będzie korzystało z obiadów refundowanych przez GOPS 

 

VIII. Inne uwagi o dziecku ( stan zdrowia lub inne ważne informację dla wychowawcy 

świetlicy) 

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

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

 

Oświadczam , że zapoznałam/-em się z Regulaminem Świetlicy Szkolnej dostępnym na stronie 

internetowej Szkoły. Zobowiązuję się do przestrzegania go i ścisłej współpracy z wychowawcami 

świetlicy. 

Oświadczam, że przedłożone  przeze  mnie  dane  są  zgodne  z aktualnym  stanem   faktycznym                                                

i prawnym. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby świetlicy szkolnej zgodnie  z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania 
danych oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych, możliwości ich aktualizowania oraz usunięcia.  
 

 

…………………...................................                                         ....................................................... 
                (miejscowość , data) 

                                                                                                                           .................................................................... 
                                                                                                                                              podpisy rodziców/prawnych opiekunów 

                                                                                                                                                                                                                 

  



 

 

 

REGULAMIN   ŚWIETLICY  

 

ZASADY OGÓLNE 

 

1. Wypełnione karty zapisu do świetlicy szkolnej należy złożyć do wychowawców świetlicy                       

w terminie wskazanym przez dyrektora szkoły. 

2. Po tym czasie karty nie będą przyjmowane. 

3. Uczniowie przed lekcjami po skończonych zajęciach przychodzą do świetlicy i zgłaszają swoją 

obecność wychowawcy. 

4. Wyjście ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela – opiekuna świetlicy. 

5. Każdorazowe wyjście ze świetlicy musi zostać zgłoszone wychowawcy świetlicy. 

6. Uczniów w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas 

kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, ust i nosa. 

7. Uczeń powinien pamiętać o częstym myciu rąk, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed 

jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety oraz ochronie 

podczas kichania i kaszlu. 

8. Uczniowie zobowiązani do odrabiania zadań domowych na świetlicy wykonują                                             

je obowiązkowo .Pozostałe osoby, które są niezobowiązane wykonują karty pracy 

przygotowane przez nauczyciela. 

9. Należy słuchać i wykonywać polecenia nauczyciela. 

10. Uczniowie biorą aktywny udział w zajęciach zorganizowanych przez wychowawców świetlicy 

w stworzonych grupach wiekowych. 

11. W czasie pobytu na świetlicy dzieci nie mogą bawić się ze sobą oraz starają się zachować 

bezpieczny dystans. 

12. Każdy szanuje wyposażenie świetlicy – przybory , gry i zabawy. 

13. Uczniowie powinni używać własnych przyborów szkolnych podczas zajęć świetlicowych. 

14. Dzieci nie mogą przynosić na świetlicę niepotrzebnych przedmiotów (zabawki, pluszaki itd.). 

15. Uczniowie nie mogą biegać po sali świetlicy , krzyczeć i huśtać się na krzesłach. 

16. Nie wolno używać słów wulgarnych i obraźliwych. 

17. Należy dbać o bezpieczeństwo swoje i innych oraz utrzymywać bezpieczny dystans. 

18. Dzieci spożywając posiłek w czasie zajęć świetlicowych nie częstują niczym kolegów                                  

i koleżanek. 

19. Odbiór dziecka ze świetlicy może się odbywać wyłącznie przez osobę do tego upoważnioną             

w osobnym oświadczeniu dołączonym do karty zapisu na świetlicę.  

20. Jednorazowe odbiory dzieci przez osoby nieupoważnione mogą się odbywać tylko jeśli 

rodzic w zeszycie do korespondencji pisemnie upoważni konkretną osobę. 

 

Szczegółowy Regulamin Świetlicy w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świątnikach 

Górnych znajduje się na stronie internetowej Szkoły szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl 
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