
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Rok szkolny 20……/20………. 
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 

im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej. 

 

Nazwisko i  imię  dziecka 
 

 

Klasa 
 

Data i miejsce urodzenia 
 

 

Adres zamieszkania 

 

 

 

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów) 
 

Numery telefonów rodziców(opiekunów): domowy 
 

 

Nr tel. matki  

Nr tel.  ojca  

Zainteresowania lub uzdolnienia dziecka 
 

 

 

Czas przebywania dziecka w świetlicy 

 

Dzień 

tygodnia 
Przed lekcjami Po lekcjach 

 

Poniedziałek 

 

Od ……….do ……….. 

 

Od ……….do ……….. 

 

Wtorek 

 

Od ………. do ……….. 

 

Od ……….do ……….. 

 

Środa 

 

Od ………. do ……….. 

 

Od ……….do ……….. 

 

Czwartek 

 

Od ………. do ……….. 

 

Od ……….do ……….. 

 

Piątek 

 

Od ………. do ……….. 

 

Od ……….do ……….. 

Osoba odbierająca (imię, nazwisko, pokrewieństwo) 

( jeśli dziecko korzysta z dowozu proszę wpisać Bus) 

 

 

Powód przebywania dziecka w świetlicy ( np. dowóz, praca 

rodziców, przebywanie z rówieśnikami, oczekiwanie na 

zajęcia dodatkowe, kółka zainteresowań,  oczekiwanie na 

zajęcia w Szkole Muzycznej  itp.)  

 

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka ze 

świetlicy do domu. 

Oświadczam, że moje dziecko może wychodzić samo  

o godz.........................i biorę  pełną odpowiedzialność 

za jego bezpieczeństwo w czasie powrotu do domu. 

 

TAK (podpis)……………………………………. 

 

lub NIE (podpis)………………………………… 

 

 

Przewlekłe choroby, alergie, wskazania, przeciwwskazania poradni specjalistycznych, orzeczenia Poradni Psychologiczno -

Pedagogicznej oraz inne ważne informacje dotyczące zdrowia i zachowania dziecka bądź też konieczność przyjmowania przez 

dziecko medykamentów, które należy mieć na uwadze podczas pobytu dziecka w świetlicy…………………………………… 

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

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

Zobowiązuję się do dostarczenia do świetlicy szkolnej wyprawki w postaci bloku rysunkowego lub kartek  papieru ksero. 

Materiały te będę na bieżąco uzupełniać.  

 

Zobowiązuję się do punktualnego odbierania mojego dziecka i jednocześnie biorę odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego 

dziecka pozostającego na terenie szkoły po godzinach pracy świetlicy szkolnej. 

 

W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka informacje o nich  w formie pisemnej (na kartce albo  

w dzienniczku dziecka) lub telefonicznie  zobowiązuje się  przekazać nauczycielowi świetlicy.  

 

Oświadczam, że zapoznałem/am/ się z Ważnymi Informacjami  oraz Regulaminem Świetlicy, który jest dostępny w świetlicy  

i na stronie internetowej świetlicy www.swietlica.edl.pl w zakładce Regulaminy. 

 

Sucha Beskidzka, dnia …………….………………….  ................................................................................................ 

podpis rodzica lub opiekuna 

http://www.swietlica.edl.pl/


WAŻNE INFORMACJE! 

Świetlica szkolna jest czynna w godzinach od 7
00

 do 9
00 

i  od 11
15

 do 16
00

. 

 nr tel. do świetlicy 33 874 22 18 wewn. 23. 

Strona internetowa świetlicy – www.swietlica.edl.pl 

 

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

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

3. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić się u nauczyciela po 

wejściu do świetlicy celem zaznaczenia jego obecności w dzienniku zajęć świetlicy.  

4. 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. 

5. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie. 

6. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy u nauczyciela świetlicy (np. do toalety, 

biblioteki, itp.) 

7. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty. Prosimy, aby dzieci nie przynosiły do świetlicy 

wartościowych przedmiotów np. telefonów komórkowych, MP3, zabawek, klocków LEGO itd. 

8. Dzieci z klas 0-III ze świetlicy odbierają rodzice/opiekunowie prawni, lub osoby przez nich upoważnione.. Osoba odbierająca 

dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym nauczyciela świetlicy. 

9. Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, muszą swoje 

wyjście zgłosić nauczycielowi świetlicy. 

10. W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka informacje o nich w formie pisemnej z datą i 

podpisem (na kartce lub w dzienniczku dziecka). należy przekazać nauczycielowi świetlicy. Można również zgłosić ten fakt 

telefonicznie na numer 33 874 2218 w. 23. 

11. Dziecko należy wyposażyć w blok rysunkowy lub kartki papieru ksero formatu A4.. Materiały te należy na bieżąco 

uzupełniać.  

12. Nauczyciele świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych 

trudności wychowawczych. 

13. Zasady obowiązujące w świetlicy dostępne są w świetlicy i na stronie internetowej świetlicy www.swietlica.edl.pl w zakładce 

Regulaminy. 

14. Wszystkie informacje dotyczące działalności świetlicy oraz aktualne wydarzenia i ogłoszenia zawarte są na stronie 

www.swietlica.edl.pl Zachęcamy do obejrzenia naszej galerii! 

 

http://www.swietlica.edl.pl/
http://www.swietlica.edl.pl/

