
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

ROK SZKOLNY 2017/18 

KARTĘ WYPEŁNIAJĄ RODZICE LUB PRAWNI OPIEKUNOWIE DZIECKA 

Informujemy, że poniższe dane posłużą do zapewnienia dobrej opieki i bezpieczeństwa 

dziecka w świetlicy szkolnej. 

ŚWIETLICA  TYLKO  DLA  DZIECI  RODZICÓW  PRACUJĄCYCH 

Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………… 

Klasa …......................................................................................................................................             

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

Telefon domowy ………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko matki................................................................ tel............................................ 

Imię i nazwisko ojca.....................................................................tel........................................... 

Dodatkowe informacje o dziecku (stan zdrowia, alergie, okulary, leki …itp.) 

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

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

Szczególne zainteresowania lub uzdolnienia dziecka 

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

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

Czas pobytu dziecka w świetlicy: 

(jeśli dziecko będzie dojeżdżało do świetlicy autobusem szkolnym w godzinach porannych, 

lub  po zajęciach lekcyjnych będzie wracało autobusem szkolnym do domu należy zaznaczyć to 

w tabeli -  obok godziny wpisać literę „A” ) 

(jeśli dziecko będzie przyprowadzane do świetlicy w godzinach porannych, lub po zajęciach 

lekcyjnych będzie w świetlicy oczekiwało na przyjście opiekunów, należy podkreślić 

orientacyjną godzinę) 

 

Dzień tygodnia Rano Po południu 

Poniedziałek 6.45,   7.30,   8.00,   8.30,   9.00 14.00,   14.30,   15.00,   15.30,   16.00 

Wtorek 6.45,   7.30,   8.00,   8.30,   9.00 14.00,   14.30,   15.00,   15.30,   16.00 

Środa 6.45,   7.30,   8.00,   8.30,   9.00 14.00,   14.30,   15.00,   15.30,   16.00 

Czwartek 6.45,   7.30,   8.00,   8.30,   9.00 14.00,   14.30,   15.00,   15.30,   16.00 

Piątek 6.45,   7.30,   8.00,   8.30,   9.00 14.00,   14.30,   15.00,   15.30,   16.00 



Czy dziecko będzie korzystało ze stołówki szkolnej? 

 tak 

 nie 

Dziecko będzie opuszczać świetlicę: 

 samodzielnie (dzieci powyżej 7 roku życia)  

o godzinie …………………………………… 

(należy koniecznie wpisać konkretną godzinę, o której dziecko powinno wychodzić ze świetlicy; w przypadku 

braku możliwości podania stałej pory, proszę wpisać godz. 16.00) 

 pod opieką 

(proszę o wypisanie wszystkich osób upoważnionych do odbierania dziecka ze świetlicy wraz ze wskazaniem 

stopnia pokrewieństwa czy rodzaju znajomości) 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej Rodzaj pokrewieństwa 

lub znajomości 

1.  
2.  
3.  
4.  

 

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

faktycznym. 

Wyrażam także zgodę na to, aby moje dziecko uczestniczyło w zajęciach, imprezach 

i wyjściach organizowanych w godzinach pracy świetlicy. 

 

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

       data                                                                                  podpis rodziców/opiekunów 

 

 



WAŻNE INFORMACJE 

1. Świetlica jest czynna w godzinach 6.45 – 9.45 oraz 13.05 - 16.05 . 

2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.  

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

dziecka jest zgłosić swoje przyjście do wychowawcy świetlicy. 

4. 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. 

5. Opiekunowie świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty 

osobiste uczniów. Prosimy o nie przynoszenie do szkoły wartościowych przedmiotów 

(np. telefonów komórkowych, urządzeń typu MP 3, PSP itp. elektronicznych zabawek). 

6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz 

niezwłocznej aktualizacji danych. 

7. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni, lub osoby przez nich 

upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest 

powiadomić o tym wychowawcę świetlicy. 

Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców i mogą samodzielnie wychodzić ze 

świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić wychowawcy świetlicy. 

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

dziecka przez osobę dotąd nie upoważnioną lub samodzielne wyjście itp.) rodzice muszą 

powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie (z datą i podpisem). Bez takiego 

upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy. 

 

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

                data          czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 

 

 

 

 

 


