
Karta zgłoszeniowa do świetlicy szkolnej w SP 2 w Luboniu w r. szk. 2019/2020 

 

1. Dane dziecka: 

a. Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………   klasa…………………………. 

b. Telefony kontaktowe w nagłych sytuacjach:……………………………………………………………………………. 

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

2. Informacje dodatkowe: 

- ulubione zajęcia i zabawy dziecka:………………………………..………………………………………………………. 

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

- ważne informacje o stanie zdrowia (szczególnie choroby przewlekłe): 

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

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

3. Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy: 

Mama: imię i nazwisko……………...…………………..…………………….……………….………………………………… 

Tata: imię i nazwisko……...……….…………………………………………………………………………………………….. 

Inne osoby: ……………………………………………………………………….……………………………………………….. 

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

Upoważniam ww. osoby do odbioru mojego dziecka:   ………………………………… 

           podpis rodzica 

4. Proszę podpisać punkt dotyczący Państwa dziecka: 

a) Dziecko ma ukończone 7 lat i wraca ze świetlicy do domu samodzielnie.    ………………………… 

podpis rodzica 

Proszę podać dzień i godzinę, o której dziecko ma być wypuszczane ze świetlicy do domu. 

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

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

b) Nie wyrażam zgody na samodzielne wychodzenie dziecka ze świetlicy do domu. …………………………… 

podpis rodzica 

5. Zmiany w ciągu roku dotyczące wyjścia: 

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

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

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

6. W przypadku, gdy dziecko jest odbierane ze świetlicy, wyrażam zgodę na samodzielne zejście dziecka z sali świetlicowej 

do holu szkolnego, po telefonie osoby odbierającej z dyżurki  

         ………………………………… 

              podpis rodzica 



REGULAMIN ŚWIETLICY 

1. Świetlica jest czynna w godzinach 6.30 – 17.30. 

2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnie wypełnionej kart zgłoszeniowej. 

3. Do świetlicy przyjmuje się uczniów klas 1 – 3. W razie potrzeby mogą z niej także korzystać uczniowie klas 4-6. 

4. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom skierowanym do niej z powodu nieobecności nauczyciela. 

5. Nauczyciele – wychowawcy świetlicy pełnią dyżury w stołówce. W tym czasie swoją grupę powierzają pod opiekę 

pozostałym wychowawcom w świetlicy. 

6. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu dla dzieci. 

7. Świetlica wspiera rozwój dzieci, realizując zadania dydaktyczno – wychowawcze zawarte w rocznym planie pracy. 

8. Dzieci przyporządkowane są do grup zajęciowych według wieku. W ciągu dnia mają prawo wyboru zajęć. 

9. Za zabawki i inne rzeczy przynoszone przez dzieci do świetlicy wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności. 

10. Za celowo zniszczone przez dziecko gry, zabawki czy wyposażenie świetlicy rodzice odpowiadają materialnie. 

11. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub osoby przez nich upoważnione, podane w karcie zgłoszenia. 

12. Rodzice (prawni opiekunowie) i inne upoważnione osoby są zobowiązani odebrać dziecko do godziny 17.30. 

13. Po godzinie 17.30 rodzic ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka. 

14. Godziny przebywania dziecka w świetlicy mogą być zmienione tylko na pisemną informację rodzica/opiekuna prawnego. 

15. Wcześniejsze wypuszczenie dziecka za świetlicy jest możliwe WYŁĄCZNIE na podstawie PISEMNEGO upoważnienia 

rodzica/opiekuna prawnego. NIE BĘDĄ HONOROWANE PROŚBY ZGŁASZANE TELEFONICZNIE.  

16. W przypadku chęci zmiany w karcie zgłoszenia rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do poinformowania o tym 

wychowawców świetlicy i zapisania zmian w karcie przed ich wprowadzeniem. 

17. Zapisanie dziecka do świetlicy szkolnej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu świetlicy szkolnej SP 2. 

18. W przypadku ciągłego łamania regulaminu świetlicy przez dziecko lub rodzica dyrekcja szkoły może podjąć działania 

określone w statucie szkoły. 

19. Na terenie szkoły, a więc także w świetlicy obowiązuje zakaz używania przez uczniów telefonów komórkowych.  

 

Zobowiązuję się do przestrzegania podanych godzin i punktualnego odbioru dziecka.  

Zapoznałem się z regulaminem świetlicy. Zgłoszenie dziecka jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.  

 

Oświadczam, że poza godzinami pracy świetlicy ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka.  

Zobowiązuje się odbierać moje dziecko do godziny 17.30 

 

Luboń,  dnia:  ………..… .……          Czytelne podpisy rodziców lub opiekunów prawnych: 

1. ………………………………………           

2. ……………………………………… 

REGULAMIN DLA UCZNIA 

1. Po wejściu do świetlicy zapisuję się u wychowawcy. 

2. Stosuję się do wskazówek i poleceń wychowawcy. 

3. Uzgadniam z wychowawcą każde wyjście z sali. 

4. Życzliwie odnoszę się do koleżanek i kolegów. 

5. Bawię się zgodnie i bez hałasu. 

6. Biorę aktywny udział w zajęciach. 

7. Odrabiam zadanie domowe. 

8. Szanuję  książki, gry i zabawki. 

9. Pozostawiam porządek w miejscu zabawy. 

10. Odzież wierzchnią przechowuję we własnej szafce. 

 

Oświadczam, że moje dziecko zapoznało się z regulaminem świetlicy: …………………………………………………… 

        (podpis rodzica 

Zapoznałem się z regulaminem świetlicy i będę się do niego stosować: …………………………………………………… 

        (podpis ucznia) 


