
 

KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

ROK SZKOLNY 201…/201… 
 

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

 

Klasa:..................................... 

 

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

 

Imię i nazwisko matki/opiekuna :................................................................................................ 

 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna :................................................................................................... 

 

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

 

Telefon kontaktowy: 

matka...........................................................      ojciec ................................................................. 

Dodatkowy telefon do osoby, która może wg Państwa odebrać dziecko w przypadku 

nieprzewidzianej sytuacji………………………………………………………….. 
Bardzo prosimy o natychmiastowe uaktualnianie numerów powyższych telefonów. 

 

Osoby upoważnione do odbierania dziecka ze świetlicy:............................................................ 

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

 

Godziny w jakich dziecko będzie przebywało w świetlicy:......................................................... 

 

Inne ważne informacje dotyczące dziecka (choroby, dysfunkcje, zaburzenia w zachowaniu) : 

 

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

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

 

Oświadczamy, że oboje rodziców/opiekunów prawnych w/w dziecka pracuje lub uczy się w trybie 

dziennym. 

.......................................................... 
Data i podpis rodziców/opiekunów 

__________________________________________________________________ 
 

Wyrażam zgodę, aby moje dziecko samodzielnie wychodziło ze świetlicy do sklepiku szkolnego. 

        ........................................................ 
Data i podpis rodziców/opiekunów 

__________________________________________________________________ 
 

Wyrażam zgodę, aby moje dziecko podczas pobytu na świetlicy szkolnej wychodziło pod opieką 

nauczyciela na plac zabaw, na boiska i salę gimnastyczną.       

.......................................................... 
Data i podpis rodziców/opiekunów 

 

– W związku z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wyrażam 

zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych w sprawach związanych z opieką szkolną. 

– Świadoma odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawdziwych danych oświadczam, że 

przedłożone przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

.......................................................... 
Data i podpis rodziców/opiekunów 

 



 

 

KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

przy Szkole Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie 

 
Kryteria według których dzieci będą kwalifikowane do świetlicy szkolnej: 

 

Do świetlicy zapisywane są dzieci z klas I-III, których: 

> Matka lub ojciec pracują i samotnie wychowują dzieci, 

> Oboje rodzice pracują. 

Do świetlicy zapisywane są dzieci z klas I-III, które zamieszkują poza obwodem 

szkoły, a  wyjątkowe przypadki rozpatrywane są indywidualnie. 

W razie wolnych miejsc przyjmowane mogą być dzieci z kl.  IV - VI. 

Rodzic,  zapisując   dziecko   do   świetlicy,   zobowiązuje   się   do   przestrzegania 

regulaminu świetlicy. 
 

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej  Nr 8  

z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie 
 

1. Świetlica szkolna czynna jest codziennie zgodnie z harmonogramem
  
. 

2. Dziecko zadeklarowane do opieki świetlicowej, przebywające na terenie szkoły, 

ma obowiązek zgłosić się do świetlicy (zarówno przed lekcjami, jak  

i po lekcjach). 

3. Świetlica szkolna sprawuje opiekę nad uczniami od chwili ich zgłoszenia się do 

świetlicy i nie dłużej niż do godziny 16
00

. Po godzinie 16
00

 nauczyciele -  

wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo nie odebranych 

dzieci. W przypadku braku odbioru dziecka wprowadzane są procedury dotyczące 

braku opieki nad dzieckiem. 

 (Oświadczam, że poniższą informację przyjęłam/przyjąłem do wiadomości). 

4. Bez zezwolenia nauczycieli - wychowawców uczniowie nie mogą samodzielnie 

opuszczać świetlicy. 

5. Samowolne opuszczenie przez dziecko świetlicy traktowane jest jak ucieczka z 

zajęć z pełnymi konsekwencjami zgodnymi ze Statutem i Systemem Oceniania. 

6. Uczniowie wychodzący samodzielnie wcześniej (przed godz. 16
00

) zobowiązani 

są do okazania pisemnego zwolnienia od rodziców. Ustna prośba ucznia nie 

upoważnia do zwolnienia go ze świetlicy i nie będzie uwzględniana. 

7. Jeżeli dziecko będzie odbierane przez inne osoby niż rodziców (opiekunów 

prawnych) - należy przedłożyć pisemne upoważnienie. 

8. Niesystematyczne obecności i nieusprawiedliwione nieobecności oraz 

nieprzestrzeganie regulaminu świetlicy będzie powodem skreślenia przez dyrektora 

szkoły z listy. 

9. W związku z ograniczoną ilością miejsc w świetlicy szkolnej o przyjęciu decyduje 

dyrektor na podstawie opinii komisji klasyfikacyjnej. 

10. Uczeń może być przyjęty okresowo w wybranych dniach i godzinach na 

podstawie decyzji dyrektora (zastępstwo, łączenie, oczekiwanie na zajęcia 

pozalekcyjne, konkursy.) 
 

 

…………………………………………………….. 

Data i podpis rodziców/ opiekunów dziecka 


