
WNIOSEK O PRZYJECIE DZIECKA DO ŚWIETLICY  
ROK SZKOLNY 2017/2018 

Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie dziecka 

 
Imię i nazwisko dziecka: 

 
 
 

Data urodzenia:  

Klasa:  

 
Imiona i nazwiska rodziców 
(opiekunów) 
 

 
1. 
 
2. 

 
Miejsce zamieszkania: 

 
 
 

Numery telefonów rodziców: 
 

1. Domowy: 
2. Do zakładu pracy: 

- Zakład pracy matki: 
- Zakład pracy ojca: 

3. Komórkowe: 
Tel do matki: 
Tel do ojca: 
 

Aby ułatwić nam szybki kontakt z państwem bardzo prosimy o 
niezwłoczne uaktualnianie numerów telefonów 

 

1: 
 
2: 
2: 
 
3: 
3: 

 
Miejsce pracy matki : 

 
 

Proszę wpisać nazwę, adres oraz telefon 

Godziny pracy: 

 
Miejsce pracy ojca: 

  
 

Proszę wpisać nazwę, adres oraz telefony 

Godziny pracy 
 

 
Przewlekłe choroby, 
przyjmowane leki oraz ew. 
wskazówki jak w danym 
przypadku z dzieckiem 
postępować, (jeśli dziecko jest 
zdrowe prosimy o słowne 
określenie – dziecko zdrowe) 

 

 

 
Informacje szczególne mające 
wpływ na przyjęcie dziecka do 
świetlicy: 
 

 

 
Charakterystyka dziecka, cechy 
osobowości i ewentualne problemy 
emocjonalne, informacje o 
szczególnych zainteresowaniach 
lub uzdolnieniach dziecka: 
 

 



INFORMACJE DOTYCZĄCE ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY 
Dziecko będą odbierały 
następujące osoby: 
(imię nazwisko, adres lub nr 
dowodu) 

1. 
2. 
3. 
4. 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka 
od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej upoważnioną przez nas osobę 

Podpis matki ……………………………………………………….. podpis ojca………………………………………………………… 

Samodzielny powrót dziecka ze świetlicy do domu: 
 
Oświadczam że dziecko może na moją odpowiedzialność wychodzić ze świetlicy szkolnej o 
godzinie ……………. I samodzielnie wracać do domu. 

Podpis matki ……………………………………………………….. podpis ojca………………………………………………………… 

 
Nie wyrażam zgody na samodzielny powrót dziecka do domu.  

Podpis matki ……………………………………………………….. podpis ojca…………………………………………………………. 

 
Jednorazowe upoważnienie czy zezwolenia należy przekazywać na kartce z aktualną datą i 

podpisem rodzica. 

Wyrażam zgodę na bezterminowe, bezpłatne rozpowszechnianie wizerunku dziecka, 
utrwalonego na zdjęciach wykonanych w czasie zajęć i imprez organizowanych w świetlicy, na 
stronie internetowej znajdującej się pod adresem spksiezyno.edupage.org w związku z 
działalnością świetlicy 

Podpis matki ……………………………………………………….. podpis ojca………………………………………………………… 

. 

1. Zobowiązuję się do informowania o wszelkich zmianach danych zawartych w 
niniejszym zgłoszeniu i ich uaktualniania. 

2. Zobowiązuję się do przyprowadzenia do świetlicy tylko zdrowego dziecka 
3. Zobowiązuję się do punktualnego odbierania mojego dziecka ze świetlicy i 

jednocześnie biorę odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka 
pozostającego na terenie szkoły po godzinach pracy świetlicy szkolnej. 

4. Zobowiązuję się do wpłacenia 50 zł za rok (25zł za I i 25zł za II semestr) lub 
przyniesienie wyprawki 5x blok kolorowy rysunkowy, 5x blok kolorowy techniczny, 
papier ksero –ryza (500 kartek), 10x klej, kredki, mazaki, bibułka, farby plakatowe, 
akwarele,2x plastelina, wycinanki, nożyczki, temperówka, gumka,2x ołówek, pędzelki) 

Podpis matki ……………………………………………………….. podpis ojca…………………………………………………………. 

 

Dane dotyczące miejsca pracy i telefonu rodziców i telefonu rodziców (opiekunów) zbierane 
są w celu uzyskania szybkiego kontaktu w sytuacjach tego wymagających (np. choroba 
dziecka) i będą udostępniane tylko nauczycielom świetlicy. 

Wyrażam zgodę na zebranie danych osobowych naszych i dziecka oraz osób upoważnionych 
do odbioru dziecka przez dyrektora szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997r. o 
ochronie danych osobowych 

Oświadczam, iż przedłożone na niniejszej karcie dane zgodne są ze stanem faktycznym. 
Zobowiązuję się do ścisłej współpracy z wychowawcami świetlicy. 

Podpis matki ……………………………………………………….. podpis ojca…………………………………………………………. 

 
 

  

http://www.spksiezyno.edupage.org/


Zasady obowiązujące w świetlicy Szkoły Podstawowej im Ks. Michała Sopoćko w Księżynie 

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej dla dzieci 

rodziców pracujących. 

1. Świetlica jest czynna w godz. 7.00-8.00, 11-30- 17.00. 

2. Do świetlicy przychodzą tylko uczniowie do niej zapisani.  

3. Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia na 

teren świetlicy do momentu odebrania go przez osoby uprawnione. Dziecko musi być odebrane ze świetlicy do 

godz. 17.00. 

4. Nie podlega opiece wychowawców dziecko przebywające w szkole przed godz. 7.00, a także dziecko, które nie 

dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do świetlicy. Wychowawcy świetlicy nie 

ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które samowolnie opuściło teren szkoły w czasie, kiedy powinno 

przebywać w świetlicy szkolnej. 

5. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice /opiekunowie/ lub osoby pełnoletnie przez nich upoważnione 

pisemnym oświadczeniem. 

6. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy. 

Dziecko nie może opuścić świetlicy na telefoniczne polecenie rodzica. Rodzic nie może umawiać się z dzieckiem 

przed szkołą, w szatni itp. Uczniowie mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy tylko za pisemnym 

pozwoleniem rodziców. 

7. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie dziecka przez osobę 

dotąd nieupoważnioną, samodzielne wyjście itp.) rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie 

z datą i podpisem. Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy. 

8. 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. Zachowanie dziecka w świetlicy może mieć 

wpływ na jego ocenę z zachowania. 

9. W przypadku gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci oraz gdy zostały wyczerpane 

wszystkie środki zapobiegawcze (współpraca z rodzicami, pedagogiem szkolnym i wychowawcą klasowym), a 

zachowanie dziecka nie uległo zmianie – możliwość uczęszczania do świetlicy może zostać zawieszona. 

10. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy dzieci przynoszone z domu. 

11.Rodzice dzieci uczęszczających do świetlicy dokonują wpłaty 50 zł rocznie na tzw. „wyprawkę do świetlicy” 

lub przynoszą wyprawkę wskazaną przez wychowawcę świetlicy. Gromadzone fundusze przeznaczone są na: 

- Zakup materiałów papierniczych, zabawek, sprzętu sportowego, książek dla dzieci, itp. 

- Zakup artykułów do prac i zajęć artystycznych dzieci: plastycznych, muzycznych, tanecznych, 

- Organizację imprez artystycznych, integracyjnych, okolicznościowych; 

- Zakup upominków związanych z uroczystościami dziecięcymi; 

- Zakup artykułów i sprzętów zapewniających prawidłową obsługę dziecka w czasie pobytu w świetlicy; 

Składka powinna być wpłacona do dnia 30 października (25zł za I semestr) i 30 marca (25zł za II semestr) 

bieżącego roku szkolnego w sekretariacie szkoły. 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zasadami obowiązującymi w świetlicy.  

Zobowiązujemy się do przestrzegania tych zasad oraz do współpracy z personelem świetlicy w celu zapewnienia 

naszemu dziecku dobrych i bezpiecznych warunków pobytu w świetlicy. 

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

                  /data/                                                                                           /podpisy rodziców/opiekunów 


