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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

w Szkole Podstawowej im. abp. Antoniego  Juliana  Nowowiejskiego  

w Słupnie 

na rok szkolny 2020/ 2021 
 

(Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka do 07 września 2020  r.) 

I. Informacje o dziecku: 

 
Imię i nazwisko ...................................................................................................................................................... 

 
Data urodzenia  .....................................................   Klasa (w roku szkolnym 2020/2021) ............................ 

 
Adres zamieszkania   .......................................................................................................................................... 

 
II. Informacje o rodzicach / opiekunach prawnych 

1. Matka  ............................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko / telefon kontaktowy) 

2. Ojciec ................................................................................................................................................................ 
(imię i nazwisko / telefon kontaktowy) 

 
III. Osoby upoważnione do odbioru dziecka: 
 

...................................................................................................................................................... 
imię i nazwisko / stopień pokrewieństwa /nr telefonu 

 

...................................................................................................................................................... 
imię i nazwisko / stopień pokrewieństwa /nr telefonu 

 

...................................................................................................................................................... 
imię i nazwisko / stopień pokrewieństwa /nr telefonu 

 

...................................................................................................................................................... 
imię i nazwisko / stopień pokrewieństwa /nr telefonu 

 

IV. Czas pobytu dziecka w świetlicy: 

poniedziałek       od godz. ………………………… do godz. …………………………… 

wtorek                od godz. ………………………… do godz. …………………………… 

środa                  od godz. ………………………… do godz. …………………………… 

czwartek             od godz. ………………………… do godz. …………………………… 

piątek                  od godz. ………………………… do godz. …………………………… 

V. Dziecko korzysta z dowozu autobusem szkolnym: ☐ TAK 

Gimbus:  ☐ G1  ☐ G2  ☐ G3  ☐ G4  

         ☐ NIE 

VI. Dziecko korzysta z obiadów szkolnych w stołówce szkolnej:   ☐  TAK  ☐  NIE 

VII.  Dziecko może odrabiać pracę domową w świetlicy szkolnej: ☐  TAK  ☐  NIE 
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VIII. Ważne informacje o zdrowiu dziecku (problemy zdrowotne, uwagi o dziecku): 

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

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

 

◻ Oświadczam, że wyrażam zgodę na opuszczenie przez nasze dziecko świetlicy szkolnej  i 

samodzielny jego powrót do domu, wyjście na autobus PKS lub na inne zajęcia. Jednocześnie 

informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego 

powrotu. 

 

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

stanem faktycznym. 

 

 
……………………………………………….  …………………………………………….. 
(data, czytelny podpis matki /prawnego opiekuna)  (data, czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna) 

 

 

WAŻNE  INFORMACJE 
 

1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 630-745 oraz  1130-1630. 

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

Po godzinach pracy świetlicy odpowiedzialność za dziecko ponoszą rodzice/opiekunowie 

prawni dziecka. 

3. W świetlicy obowiązuje regulamin świetlicy, z którym dziecko jest zapoznawane we 

wrześniu. 

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

dziecka jest zgłosić się u wychowawcy po wejściu do świetlicy. 

5. 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.  

6. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność 

materialną ponoszą rodzice/opiekunowie. 

7. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy u 

wychowawcy (np. do toalety, biblioteki, itp.) 

8. W świetlicy przez cały rok szkolny obowiązuje zmiana obuwia. 

9. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty. Prosimy, aby 

dzieci nie przynosiły do szkoły wartościowych przedmiotów np. telefonów komórkowych, 

tabletów itd. 

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

niezwłocznej aktualizacji danych. 

11. Zmiany dotyczące trybu odbierania dziecka ze świetlicy [np. odbieranie dziecka przez 

osobę dotąd nieupoważnioną lub samodzielne wyjście itp.] rodzice muszą składać na 

piśmie z datą i podpisem u wychowawców świetlicy. Bez takiego upoważnienia dziecko 

nie może opuścić świetlicy szkolnej. 

 

……………………………………………….      ..….………………………………………… 
(data, czytelny podpis matki /prawnego opiekuna)       (data, czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna) 


