
KARTA  ZAPISU  DZIECKA  DO  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ   
W SZKOLE PODSTAWOWEJ  W CHAŁUPKACH DĘBNIAŃSKICH 

 NA ROK 2017/2018 

 
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA...................................................................................................... ........................... 

KLASA........................................................................................................................................................................ 

DATA I MIEJSCE URODZENIA................................................................................................................................. 

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA........................................................................................................................ 

ADRES ZAMIESZKANIA RODZICÓW.................................................................................................................... 

IMIĘ , NAZWISKO I TELEFON MATKI ............................................................................................................... 

MIEJSCE PRACY MATKI........................................................................................................................................... 

IMIĘ , NAZWISKO I TELEFON OJCA..................................................................................................................... 

MIEJSCE PRACY OJCA........................................................................................................... .................................. 

PESEL DZIECKA....................................................................................................................................................... 

UWAGI O DZIECKU (CHOROBY, WADA WZROKU, WADA SŁUCHU ITP.)..................................................... 

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

POWÓD OBJĘCIA DZIECKA OPIEKĄ W ŚWIETLICY......................................................................................... 

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

DZIECKO BĘDZIE PRZEBYWAĆ W ŚWIETLICY W GODZINACH …………………………………………… 

 

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

OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA: 

 

RODZICE .............................................................................................................................................. 
(IMIĘ I NAZWISKO) 

 
INNE OSOBY: (IMIĘ I NAZWISKO, STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA, NR DOW. OSOB., TEL.) 

1) ............................................................................................................................. ............................... 

2) ............................................................................................................................................................ 

3) ............................................................................................................................................................ 

4) ............................................................................................................................................................ 

OŚWIADCZENIE 
 (niepotrzebne skreślić) 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na samodzielne wyjście ze świetlicy mojego  dziecka  
…..................................................................................................................................................... 

 

samodzielnie o godzinie.................. /   po kontakcie telefonicznym z nauczycielem świetlicy. 

 
 

...................................................................................... 
         DATA I PODPIS RODZICÓW (OPIEKUNÓW) 

 

 

 



WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY 

 
1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy. 

2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet 

krótkotrwałym oddaleniu się.  

3. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez 

nauczyciela świetlicy, a także ma możliwość odrabiania zadań domowych. 

4. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz 

sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy. 

5. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać                       

o wyposażenie świetlicy. Rodzic zobowiązany jest do poniesienia kosztów napraw 

szkód wyrządzonych przez swoje dziecko. 

6. Za zaginione telefony, MP3 i inne urządzenia techniczne świetlica nie ponosi 

odpowiedzialności. 

7. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu 

do domu. 

8. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich 

opiekunowie, których dane oraz numery dowodów osobistych są wpisane w karcie 

zapisu dziecka do świetlicy. 

9. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych 

rodzic nie umieścił w karcie zapisu dziecka do świetlicy. W takim przypadku rodzic 

zobowiązany jest poinformować nauczyciela świetlicy telefonicznie, a osoba 

odbierająca  dziecko musi posiadać pisemne upoważnienie od rodziców/ opiekunów 

prawnych. 

10. Rodzic zobowiązany jest do punktualnego odebrania dziecka ze świetlicy.  

 

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

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

Chałupki Dębniańskie, dnia.........................         podpis rodziców/opiekunów prawnych 

  


