
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ KLAS IV-VI 

W związku z dużą liczbą chętnych dzieci do świetlicy szkolnej, mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i ich dobro jesteśmy 

zmuszeni przyjąć tylko te dzieci, które naprawdę potrzebują opieki. Zatem uprzejmie informujemy, że do świetlicy przyjmowane 
będą tylko te dzieci, których obydwoje rodzice pracują zawodowo i nie mogą zapewnić dziecku opieki lub uczniowie oczekujący na 

zajęcia dodatkowe. 

Imię i nazwisko dziecka: …................................................................................................................. Klasa: …...................... 

Data urodzenia:.............................................................................................................. ............................................................... 

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

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

Telefon:................................................................. 

GODZINY W KTÓRYCH DZIECKO BĘDZIE UCZĘSZCZAĆ NA ŚWIETLICĘ: 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

     

 

Uwagi o dziecku (np. czy dziecko nosi okulary, przyjmuje jakieś leki, jest pod opieką lekarza specjalisty, zainteresowania, 

zdolności)................................................................................................................... ................................................................... 

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

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

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

 Imię nazwisko Miejsce pracy Godziny pracy Telefon kontaktowy 

 

MATKA 
 

    

 

OJCIEC 
 

    

Data, podpis rodzica/opiekuna prawnego zgłaszającego dziecko do świetlicy...................................................................... 

Oświadczam, iż osobami uprawnionymi do odbioru mojego(-jej) syna(córki) ….......................................................................... 

ze świetlicy są następujące osoby (podać stopień pokrewieństwa): 

 1...................................................................................... 

 2...................................................................................... 

 3...................................................................................... 

 4...................................................................................... 

Biorę całkowitą odpowiedzialność za dziecko opuszczające świetlicę w towarzystwie niepełnoletniego rodzeństwa. Mam 

świadomość, iż świetlica szkolna odpowiada za bezpieczeństwo dziecka w godzinach swojej pracy, czyli do godziny 

16:30. Zobowiązuję się do odbioru dziecka ze szkoły najpóźniej do godziny 16:30. 

 

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

Data, podpis rodzica / opiekuna prawnego         

 

Oświadczam, iż moje dziecko będzie samodzielnie opuszczało świetlicę (podać dni i godziny)  

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

     

Biorę całkowitą odpowiedzialność za dziecko samodzielnie opuszczające świetlicę. 

 

 

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

Data, podpis rodzica / opiekuna prawnego                  

 

W razie zmian prosimy o pisemną deklarację (informacja telefoniczna nie będzie uwzględniana) 



 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ KLAS IV-VI 

Uczeń, który jest zapisany do świetlicy zobowiązuje się do: 

1. Przyjścia po skończonych zajęciach lekcyjnych do świetlicy szkolnej (jeśli nie wraca samodzielnie do 
domu); 

2. Zgłaszania  nauczycielowi każdego swojego przyjścia i wyjścia ze świetlicy - nie wychodzi z sali bez 
pozwolenia wychowawcy, nie oddala się od grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym;  

3. Przedstawienia pisemnego oświadczenia rodziców, w przypadku samodzielnego powrotu dziecka do 
domu;  

4. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania: jest grzeczny, miły i uprzejmy wobec nauczycieli i 
kolegów; 

5. Uważnego słuchania próśb i poleceń nauczyciela - stara się jak najlepiej je wykonać;  

6. Nie przeszkadzania nauczycielom w prowadzonych zajęciach, koleżankom i kolegom w pracy i zabawie, 
stara się cicho pracować i bawić; 

7. Szanowania innych - nikomu nie dokucza, nie używa przemocy, brzydkich słów, nikogo nie przezywa, 
nie obraża, nie wyśmiewa;  

8. Przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania się - bawi się i pracuje w sposób bezpieczny dla siebie i 
innych, natychmiast informuje nauczyciela o wszelkich wypadkach lub złym samopoczuciu;  

9. Dbania o porządek w sali: plecaki, książki, gry i zabawki kładzie w wyznaczonym miejscu, po zajęciach i 
zabawie zawsze porządkuje swoje otoczenie;  

10. Dbania o estetyczny wygląd sali - nie niszczy sprzętu, zabawek, gier, szanuje cudzą  i swoją własność; 

11. Ponoszenia odpowiedzialności finansowej za zniszczony sprzęt; 

12. Aktywnego uczestniczenia w zajęciach, imprezach i uroczystościach oraz pracach na terenie świetlicy; 

13. Przestrzegania zasad korzystania na terenie szkoły z telefonów komórkowych i innych urządzeń 
elektronicznych 

a) podczas wszelkiego rodzaju zajęć na terenie szkoły uczniowie nie mogą mieć włączonych telefonów 
komórkowych ani też urządzeń elektronicznych, sprzętu nagrywającego, aparatów fotograficznych, a także 
konsoli do gier; 
b) telefonu komórkowego można użyć w wyznaczonym miejscu, za pozwoleniem nauczyciela, jedynie w 
wyjątkowych i uzasadnionych wypadkach; 
c) nieuzasadnione użycie telefonu, bądź urządzenia wymienionego w podpunkcie 13 a skutkuje koniecznością 
złożenia go w depozyt. Aparat mogą odebrać z depozytu jedynie rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 
 
Zachowanie dziecka podczas zajęć świetlicowych uwzględniane jest podczas ustalania śródrocznej oraz 
rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania. 
 
Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien fakt ten zgłosić 
nauczycielom świetlicy. 
 
Miesięczna nieuzasadniona nieobecność dziecka na zajęciach skutkuje skreśleniem go ze świetlicy. 
 
Oświadczam, że zapoznałem /am  się z regulaminem świetlicy 
 
 
   …………………………………………....…………                                        ……………………………….....................…… 
        (data, podpis rodzica / opiekuna)                                                   (podpis dziecka) 
 


