
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

NA ROK SZKOLNY 20…../20…...  

(kartę wypełniają rodzice) 

Prosimy o przyjęcie do świetlicy …….……………………………………………….. z klasy….. 
                                                                     (imię i nazwisko dziecka)     

Urodzony(a)…………………………………..                  

w  następujących dniach i godzinach:                                                

 6.30-
8.00 

8.00-
8.45 

8.55-
9.40 

9.50- 
10.35 

10.45-
11.30 

11.50- 
12.35 

12.55-
13.40 

13.50-
14.35 

14.45-
15.30 

15.30-
16.00 

poniedziałek           
wtorek           
środa           
czwartek           
piątek           
 (proszę wstawić znak x tylko w godzinach pobytu dziecka w świetlicy wg planu lekcji ) 

 

Tel. komórkowy matki…………………… Telefon komórkowy ojca………………........... 

Zatrudnienie matki                               TAK                                NIE  

Zatrudnienie ojca                                  TAK                               NIE  

                                     (proszę właściwe podkreślić) 

Dodatkowe informacje o dziecku (przeciwwskazania, choroby, itp.) ………………………… 

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

……………………….                    …………….…..…….…………………………………….. 
  (miejscowość, data)                                               (czytelny podpis rodziców) 

  

 

OŚWIADCZENIE 1 

My niżej podpisani…………………………………………………………………………….. 
                                     (imię, nazwisko rodziców)  
 
wyrażamy zgodę na samodzielny powrót naszego dziecka ……………………………………. 

z klasy………. do domu w następujących dniach i godzinach: 



(proszę określić dni i godziny wyjścia dziecka ze świetlicy szkolnej): 

 
poniedziałek 

 
Godzina wyjścia dziecka ze świetlicy……………………………….. 
 

 
wtorek 

 
Godzina wyjścia dziecka ze świetlicy……………………………….. 
 

 
środa 

 
Godzina wyjścia dziecka ze świetlicy……………………………….. 
 

 
czwartek 

 
Godzina wyjścia dziecka ze świetlicy……………………………….. 
 

 
piątek 

 
Godzina wyjścia dziecka ze świetlicy………………………………… 
 
 

 

 
Informujemy, iż ponosimy pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do 
domu.  

…………………………..                         …………………………………………….. 
   (miejscowość, data )                                                         (czytelny podpis rodziców) 
 
 

 

 

OŚWIADCZENIE 2 

Wyrażamy zgodę i bierzemy pełną odpowiedzialność za powrót naszego dziecka pod opieką 
osoby małoletniej (opieki nie mogą stanowić dzieci do 10-tego roku życia, proszę podać 
imię nazwisko osoby małoletniej i stopień pokrewieństwa) 

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

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

Informujemy, iż ponosimy pełną odpowiedzialność za powrót dziecka do domu pod 
opieką osoby małoletniej. 

……………………….                    …………….…. …….…………………………………….. 
(miejscowość, data)                                             (czytelny podpis rodziców) 

 

 



OŚWIADCZENIE 3 

My niżej podpisani……………………………………………………………………………… 
                                       (imię, nazwisko rodziców)  
 
upoważniamy do odbioru ze świetlicy naszego dziecka……………………………………….. 
z  klasy…………. wyłącznie przez niżej wymienione osoby  (proszę podać stopień 
pokrewieństwa) 
………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

Informujemy, iż ponosimy pełną odpowiedzialność za powrót dziecka do domu z w/w 
osobami 

…………………………..                         …………………………………………….. 
   (miejscowość, data )                                                         (czytelny podpis rodziców) 
 

 

OŚWIADCZENIE 4 

Informujemy, że Pani/a dane osobowe (w postaci: imię, nazwisko, numer i seria dowodu 
osobistego) są przetwarzane i administrowane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o 
ochronie danych (RODO) reprezentowanym przez Szkołę Podstawową nr 7 im. Kazimierza 
Wielkiego w Czechowicach - Dziedzicach z siedzibą przy ul. Szkolnej 6 ,  w celu 
umożliwienia Państwu odbioru ze świetlicy szkolnej dziecka 

 ……………………………………………………………………………………………… 

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich 
poprawiania, a także prawo sprzeciwu i żądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia 
swoich danych osobowych. Dane udostępnione przez Panią/a nie będą podlegały 
udostępnieniu podmiotom trzecim. 

……………………….                    …………….…. …….…………………………………….. 
(miejscowość, data)                                        (czytelny podpis rodziców) 

 

 

 

 



1. Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach jest 
czynna od 6.30-16.00. Numer telefonu do świetlicy szkolnej 607 334 830.  

2. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest zatrudnienie obojga rodziców 
(w pierwszej kolejności dzieci rodziców obojga pracujących) oraz dokładne 
wypełnienie Karty Zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej.  

3. Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od 
momentu jego wejścia na teren świetlicy, do momentu opuszczenia sali świetlicy. 
Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności, gdy uczeń samodzielnie wychodzi ze 
świetlicy do domu o podanej przez rodziców godzinie. 

4. Nie podlega opiece wychowawców dziecko przebywające w szkole przed godziną 
6.30 oraz po godzinie 16.00, a także dziecko, które nie dotrze do świetlicy. 
Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do świetlicy wychowawcom. 

5. Rodzice zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej, 
aktualizacji danych oraz możliwości kontaktu telefonicznego w nagłych sytuacjach 
dotyczących dziecka. 

6. Dziecko chore (przeziębione, z gorączką, z bólem brzucha itp.) nie może przebywać w 
świetlicy. Rodzice dzieci z objawami choroby będą wzywani do szkoły w celu 
odebrania dziecka.  

7. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice lub osoby przez nich upoważnione 
pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest 
powiadomić  o tym wychowawcę świetlicy szkolnej. Uczniowie mogą samodzielnie 
wychodzić ze świetlicy do domu, jeżeli posiadają pisemne pozwolenie rodziców. 

8. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. 
odbieranie dziecka przez osobę dotąd nie upoważnioną, samodzielne wyjście, itp.) 
rodzice zobowiązani są powiadomić wychowawców świetlicy osobiście oraz na 
piśmie z datą i podpisem.  

9. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych 
zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, 
kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz szanowania sprzętu 
stanowiącego wyposażenie świetlicy. Zachowanie dziecka w świetlicy może mieć 
wpływ na jego ocenę z zachowania. 

10. Za szkody wyrządzone przez dziecko odpowiedzialność ponoszą rodzice. 
11. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty 

wartościowe przynoszone do świetlicy przez dzieci ( telefony komórkowe, zabawki, 
pieniądze itp.) 

12. W przypadku, gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci oraz 
gdy zostały wyczerpane wszystkie środki zapobiegawcze (współpraca z rodzicami, 
pedagogiem szkolnym), a zachowanie dziecka nie uległo zmianie, możliwość 
uczęszczania na świetlice może zostać zawieszona. Zawieszenie następuje także w 
przypadku, gdy rodzice/opiekunowie dziecka nie przestrzegają regulaminu świetlicy 
szkolnej. 

Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z regulaminem i procedurami pracy świetlicy oraz 
informujemy, że spełniamy warunki dotyczące przyjęcia naszego dziecka do świetlicy 
szkolnej. Zobowiązujemy się do ścisłej współpracy z wychowawcami świetlicy w celu 
zapewnienia naszemu dziecku najlepszych warunków pobytu w świetlicy.  
 
……………………….                    …………….…. …….…………………………………….. 
  (miejscowość, data)                                              (czytelny podpis rodziców) 

 


