
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY 

na rok szkolny 2020/2021 
 

1. Dane osobowe 

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

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

Data urodzenia ………………………………………………………………………………… 

Miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………… 

Imiona rodziców ………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………… 

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

Aktualne numery telefonów komórkowych do: 

matki ……………………………………………… 

ojca ……………………………………………….. 

Bardzo prosimy o natychmiastowe uaktualnianie powyższych numerów! 

2. Uwagi o zdrowiu dziecka. Proszę podać informacje mające wpływ na sprawowanie 

odpowiedniej opieki nad dzieckiem podczas jego pobytu w świetlicy ( uczulenia, choroby 

przewlekłe, itp.) …………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Miejsce pracy rodziców, telefon: 

matka…………………………………………………………………………………………… 

ojciec…………………………………………………………………………………………… 

 

4. O której godzinie dziecko będzie przyprowadzane do świetlicy szkolnej ( świetlica czynna 

od 6:00)? ……………………………………………………………………………………….. 

 

5. O której godzinie dziecko będzie odbierane ze świetlicy szkolnej ( świetlica czynna do 

16:00)? ………………………………………………………………………………………… 

 

6. Jak często dziecko będzie uczęszczało do świetlicy szkolnej? 

 Codziennie przed i kolekcjach 

 Tylko przed lekcjami 

 Tylko po lekcjach 

 Sporadycznie ( w wyjątkowych okolicznościach 

 

7. Czy dziecko będzie / nie będzie korzystało z wyżywienia w stołówce szkolnej.                           

W przypadku dzieci korzystających z obiadów w stołówce szkolnej proszę wymienić 

ewentualne pokarmy, na które dziecko jest uczulone……………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 



8. Sposób odbierania dziecka ze świetlicy: 

Upoważniam do odbioru dziecka ze świetlicy następujące osoby: 

(imię, nazwisko, nr dowodu osobistego, numer telefonu) 

1.……………………………………………………………….................................................. 

2………………………………………………………………………………………………….

3………………………………………………………………………………………………… 

4………………………………………………………………………………………………….

5………………………………………………………………………………………………….

6…………………………………………………………………………………………………. 

 

9. Dziecko będzie dojeżdżało autobusem szkolnym nr ………. o godz. ……………………… 

 

10. Czy dziecko będzie obierane przez osobę niepełnoletnią (nie może być młodsza niż 11 

lat?) 

 Nie 

 Tak ( proszę napisać oświadczenie) 

Oświadczenie o pełnej odpowiedzialności za to, że dziecko jest odbierane przez osobę 

niepełnoletnią: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Wojnicz, dnia ……………..                                    ……………………………………. 

                                                                                                                         Podpis rodziców 

 

W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka informację  

w formie pisemnej należy przekazać wychowawcy świetlicy. 

 

11. Czy dziecko ma odrabiać lekcje w świetlicy? 

 Tak, zawsze 

 Jeśli chce 

 Nie 

 

12. Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka 

Oświadczamy, że nasze Dziecko jest zdrowe, nie ma objawów żadnej choroby. 

Ponadto nie miało świadomego kontaktu: 

a) z osobą chorą na koronawirusa 

b) z osobą będącą w izolacji 

c) z osobą przebywającą na kwarantannie. 

 

Wojnicz, dnia ………………………                                         ……………………………… 

                                                                                                                                 Podpis rodziców 

 

 

 



13. Oświadczenie o pobycie Dziecka w szkole  

Oświadczam, że oddając Dziecko pod opiekę szkoły działającej w czasie stanu pandemii 

COVID-19: jestem świadomy/świadoma* istnienia licznych czynników ryzyka grożących 

zarażeniem się COVID 19: 

a) dziecku 

b) rodzicom/ opiekunom 

c) innym domownikom 

i w przypadku zachorowania nie będę wnosił skarg i zażaleń.  

Wojnicz, dnia ………………………                                  ……………………………… 
                                                                                                                             Podpis rodziców 
 

14. Oświadczam, że jestem świadoma/my obostrzeń wynikających z reżimu sanitarnego  

panującego podczas sprawowania opieki w szkole. 

 

Wojnicz, dnia ………………………                          ……………………………… 
                                                                                                     Podpis rodziców 

 

 

15. Wyrażamy zgodę na  pomiar temperatury  w sytuacji gdy będzie wykazywać niepokojące 

objawy. 

 

Wojnicz, dnia ………………………                               ……………………………… 
                                                                                                          Podpis rodziców 

 

 

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

stanem faktycznym. Jednocześnie, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

będących w dyspozycji szkoły, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002r., poz.926 ze zm.). 

 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas  

zajęć, konkursów i uroczystości organizowanych przez szkołę oraz wykorzystanie tego 

wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej szkoły, w kronice szkolnej 

oraz na tablicach ściennych w celu informacji i promocji szkoły. 

 

Wojnicz, dnia……………………                                     ………………………………… 
                                                                                                                                 Podpis rodziców 

 

 

 

 

 

 

 



                                               Regulamin Świetlicy Szkolnej. 

Rok szkolny 2020/2021 

 

1. Świetlica szkolna czynna jest w godzinach od 6.00 – 7.45 i od 11.30 (lub 10.30) – 

16.00 

2. Dzieci należy odbierać ze świetlicy do godziny 16.00 

3. Ze świetlicy szkolnej mogą korzystać dzieci rodziców pracujących, dojeżdżające 

autobusem szkolnym, oczekujące na pobyt w Placówce Wsparcia Dziennego. 

4. Dzieci dojeżdżające autobusem szkolnym, których przynajmniej jeden rodzic nie 

pracuje wracają do domu pierwszym autobusem po zakończonych lekcjach.  

5. Każdorazowe przyprowadzenie dziecka do świetlicy i jego odbiór należy zgłosić 

wychowawcy. 

6. Dzieci powinny być odbierane ze świetlicy przez dorosłych. W przypadku odbierania 

dzieci przez inne osoby, niż rodzice, osoby te muszą posiadać pisemne upoważnienie 

podpisane przez rodziców w karcie zgłoszenia wraz z numerami dowodów osobistych 

w/w osób. Nie są też honorowane telefoniczne prośby o wypuszczenie dzieci do 

domu. 

7. Osoby upoważnione do odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej zobowiązane są do 

posiadania dowodu osobistego ( w przypadku osoby nieletniej – legitymacji szkolnej) 

w celu weryfikacji danych osobowych ze względu na bezpieczeństwo dzieci i 

uniemożliwienie odbierania dzieci przez osoby nieupoważnione. 

8. Dziecko odebrane raz ze świetlicy nie wraca do niej i nie pozostaje na zajęciach 

świetlicowych, jeśli rodzic lub osoba upoważniona do odbierania dziecka przyjdzie po 

nie (dotyczy zajęć w świetlicy i na boisku szkolnym). 

9. Dziecko podczas pobytu na boisku jest odbierane osobiście przez rodzica lub osobę 

upoważnioną. Należy o tym poinformować osobiście wychowawcę. 

10. Rodzic lub osoba upoważniona do odebrania dziecka przebywająca na boisku 

szkolnym podczas zajęć świetlicy ponosi odpowiedzialność za swoje dziecko. 

11. Dzieci korzystające z obiadów w stołówce szkolnej spożywają posiłki pod opieką 

nauczyciela świetlicy lub innej osoby dorosłej wyznaczonej przez dyrektora. 

12. Nieobecności na obiedzie należy zgłaszać najpóźniej do godz. 9.00 dnia, w którym 

uczeń nie będzie korzystał z obiadu. Można to zrobić osobiście w świetlicy (do godz. 

7.45) lub telefonicznie (14 6790 019). W przeciwnym razie koszt obiadu nie będzie 

zwracany. 



13. Dziecko korzystające z obiadów uczęszcza na nie we wszystkie dni tygodnia.  

14. Dzieci chętne mogą pod opieką wychowawcy odrabiać lekcje. 

15. W świetlicy prowadzone są zajęcia plastyczno - techniczne, sportowe, czytelnicze, 

relaksacyjne. Dzieci mają również czas na zabawy własne.  

16. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, uczą się kulturalnego zachowania, 

wysławiania i właściwego spędzania wolnego czasu. 

17. Prawa i obowiązki ucznia  - wychowanka świetlicy określa Statut Szkoły i Regulamin 

Zachowania w Świetlicy. 

18. Wychowankowie, którzy nie przestrzegają Regulaminu Zachowania w Świetlicy na 

wniosek wychowawcy mogą zostać ukarani według zasad określonych w Statucie 

Szkoły. 

19. Zachowanie dzieci w świetlicy będzie oceniane i będzie składową oceny z zachowania 

wystawianą na półrocze i koniec roku szkolnego. 

20. Nauczyciele – wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przynoszone 

zabawki, za zniszczone i zagubione rzeczy uczniów ( w tym sprzęt elektroniczny) 

     21. Uczniowie mogą wychodzić ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela – opiekuna    

           świetlicy po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie (wyjście do toalety).  

           Dziecko, które samowolnie oddaliło się ze szkoły lub nie zgłosiło się do nauczyciela  

            świetlicy nie znajduje się pod jego opieką. 

22. Po zakończeniu zajęć lekcyjnych nauczyciele – wychowawcy klas przekazują dzieci         

      pod opiekę wychowawców świetlicy.  

23. Dzieci uczestniczące w zajęciach dodatkowych na terenie szkoły muszą być zabierane  

      na te zajęcia przez osoby je prowadzące lub posiadać pisemną zgodę na samodzielne  

      wyjście.  

Zapoznałam/em się  z Regulaminem Świetlicy  Szkolnej SP w Wojniczu. 

 

      Podpis rodzica……………………………………………………………………………… 


