
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W BRZOZÓWCE  

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

 

1. Dane dotyczące dziecka: 

 

Imię i nazwisko:  

Data i miejsce urodzenia:  

Klasa i wychowawca:   

Adres zamieszkania:  

 

2. Dane dotyczące rodziców (pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym): 

 

 Matka (opiekun prawny) Ojciec (opiekun prawny) 

Imię  

 

 

Nazwisko  

 

 

Telefon kontaktowy  

 

 

Miejsce pracy 

poświadczone pieczątką  

i podpisem pracodawcy 

 

 

 

Telefon kontaktowy do 

miejsca pracy 

  

 

3. Informacje o dziecku: 

  Uwagi o stanie zdrowia dziecka (alergie, stałe choroby, przyjmowane leki itp.): 

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

 

4. Szczegóły dotyczące przebywania dziecka w świetlicy szkolnej (zaznacz X): 

 
 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

6.30 – 7.00  

(dotyczy tylko klas 1) 

     

7.00 – 8.00      

8.00 – 9.00      

9.00 – 10.00      

10.00 – 11.00      

11.00 – 12.00      

12.00 – 13.00      

13.00 – 14.00      

14.00 – 15,00      

15.00 – 16.00      

 

5. Informacje dotyczące uczniów dojeżdżających autobusem szkolnym (właściwe podkreślić): 

Uczeń dojeżdża autobusem szkolnym: TAK / NIE  

 Uczeń odjeżdża autobusem szkolnym: TAK /NIE 



 

 Uczeń odbierany przez rodzica lub opiekuna ze świetlicy TAK / NIE  

 Imiona i nazwiska osób uprawnionych do odbioru dziecka ze świetlicy: 

  

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

 

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

 

6. WYRAŻAM ZGODĘ I BIORĘ PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNĄ ZA: 

 

Samodzielny powrót mojego dziecka do domu i wyjście ze świetlicy: TAK / NIE  

 

poniedziałek – godzina wyjścia …......................................................... 

wtorek – godzina wyjścia ….................................................................. 

środa – godzina wyjścia …..................................................................... 

czwartek – godzina wyjścia …............................................................... 

piątek – godzina wyjścia ….................................................................... 

 

 

…...................................      …....…..................................... 
            miejscowość, data                                                                                                                                        podpis rodziców / opiekunów 

 

 Kartę zgłoszenia dziecka proszę złożyć w świetlicy szkolnej najpóźniej do 10 września 2021r.  
 

WAŻNE INFORMACJE 

1. Na świetlicę przyjmowane są dzieci, którym rodzice (opiekunowie prawni) nie mogą 

zapewnić opieki oraz dojeżdżające autobusem szkolnym. 

2. Podstawą przyjęcia do świetlicy jest złożenie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia 

potwierdzającej zatrudnienie obojga rodziców przez zakład pracy. 

3. W wyjątkowej sytuacji opiekę nad dzieckiem może zapewnić świetlica po przedstawieniu 

z wyprzedzeniem pisemnej prośby z uwzględnieniem godzin przebywania dziecka w 

świetlicy. 

4. Uczniowie dojeżdżający przyjeżdżają dowozem bezpośrednio poprzedzającym zajęcia, 

odjeżdżają odwozem bezpośrednio po skończonych zajęciach. 

5. Podczas zajęć uczniowie nie mogą opuścić świetlicy. Samowolne opuszczenie świetlicy 

skutkuje ujemnymi punktami z zachowania. 

6. Uczniowie, którzy nie są zapisani na świetlicę, mogą w niej przebywać tylko w przypadkach 

wynikających z planu lekcji. 

7. W świetlicy obowiązuje regulamin świetlicy, z którym dziecko i rodzice zapoznają się we 

wrześniu. 

8. Rodzice są zobowiązani do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy do godziny 16:00. 

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

dziecka jest zgłosić się u wychowawcy po wejściu do świetlicy. 

10. Dobrowolna, roczna wpłata na fundusz świetlicy wynosi 20 zł (10zł na semestr). Kwota ta 

przeznaczona zostanie na materiały pomocnicze, gry, artykuły papiernicze. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z REGULAMINEM ŚWIETLICY …....................................... 
                                                                                                                                                                                        podpis rodziców/opiekunów 


