
KARTA  ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY   

w Szkole Podstawowej nr 3 w Nysie  
 

          Proszę o przyjęcie …....................................................................    ….................   do świetlicy  

                                                                                                            imię i nazwisko dziecka                                                                 klasa 

 

 

szkolnej w roku szkolnym 2021/2022 od dnia  …........................................................ 

 

1. Dane dziecka i rodziców 

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

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

Imię i nazwisko matki, numer telefonu.................................................................................................. 

Imię i nazwisko ojca, numer telefonu..................................................................................................... 

2. Dodatkowe informacje o dziecku (choroby, dolegliwości, powody do szczególnej uwagi ze 

strony wychowawcy).............................................................................................................................. 

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

 

3. Uzasadnienie przyjęcia dziecka do świetlicy: 

a) Praca zawodowa rodziców 

 

Oświadczam, że pracuję zawodowo i nie mogę zapewnić dziecku opieki przed lekcjami i po 

lekcjach 

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

                          podpis matki                                                                                                                                                                                podpis ojca 

 

b) inne okoliczności mające wpływ na potrzebę zapewnienia opieki dziecku w świetlicy szkolnej  

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

 

4. Osoby upoważnione do odbioru dziecka: 

 

Rodzice .............................................................................................................................................. 
imiona i nazwiska 

 

Inne osoby: (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, nr dowodu osobistego, nr telefonu) 

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

2) ............................................................................................................................................................ 

3) ............................................................................................................................................................ 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w powyższym upoważnieniu dla 

celów związanych z funkcjonowaniem szkoły i świetlicy szkolnej. Jednocześnie oświadczam, że jestem 

świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych 

danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania lub usunięcia.  
 

.............................................  .............................................  .......................................... 
podpis osoby upoważnionej z pkt 1  podpis osoby upoważnionej z pkt 2  podpis osoby upoważnionej z pkt 3 
 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIA 

 

1. W związku z panującą pandemią COVID-19 oświadczam, że nie będę przyprowadzać dziecka  

z objawami infekcji tj. katarem, kaszlem, gorączką lub jeśli któryś z domowników ma tego typu objawy. 

 

.                   .................................................................................................... 
                                                    data, podpis rodzica/opiekuna 

 

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na samodzielny powrót mojego dziecka do domu. 

Wyjście ze świetlicy szkolnej o godzinie..................................................... 

 

.                   .................................................................................................... 
                                                    data, podpis rodzica/opiekuna 

 

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na udział mojego dziecka w projekcie „Magiczna 

moc bajek” podczas trwania zajęć świetlicowych i wykorzystanie wizerunku dziecka w dokumentacji 

projektu. 

 

.                   ................................................................................................ .... 
                                                    data, podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY 
 

1. Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych 

dróg oddechowych. 

2. Świetlica szkolna czynna jest w godzinach od 7.00 do 16.00. 

3. Rodzic zobowiązany jest do punktualnego odebrania dziecka ze świetlicy.  

4. Do świetlicy przyjmowani są głównie uczniowie klas I-III, których rodzice pracują, dzieci dojeżdżające oraz 

dzieci zwolnione z lekcji religii. W uzasadnionych przypadkach, w sytuacji, gdy  

w świetlicy są wolne miejsca, mogą z niej korzystać również pozostali uczniowie. 

5. Do świetlicy przyjmowani są wyłącznie uczniowie, których rodzice wypełnili kartę zgłoszenia. Karty 

zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej w pierwszym dniu pobytu dziecka w świetlicy. 

6. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy. 

7. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet krótkotrwałym, oddaleniu 

się.  

8. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela świetlicy,  

a także ma możliwość odrabiania zadań domowych. 

9. Uczeń ma prawo korzystać z gier, zabawek oraz sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu 

świetlicy. 

10. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować jej wyposażenie. Rodzic zobowiązany 

jest do poniesienia kosztów napraw szkód wyrządzonych przez swoje dziecko. 

11. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej rzeczy. 

12. W świetlicy obowiązuje zakaz przynoszenia zabawek przez dzieci. 

13. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane oraz 

numery dowodów osobistych są wpisane w karcie zgłoszenia dziecka; po wyrażeniu pisemnej zgody przez 

rodziców, dzieci mogą wracać do domu samodzielnie. 

14. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu;  

w uzasadnionych sytuacjach nauczyciel może wyrazić zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu, po 

uprzedniej rozmowie telefonicznej z rodzicem. 

15. Uczeń ma obowiązek dbać o ład i porządek w świetlicy. 

                                        

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

                                                                       data, podpis rodzica/opiekuna 


