
 

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy rok szkolny 2018/2019 

 
1)Imię i nazwisko dziecka …………..……………………………………………….…….......    

Klasa ……………………………   Data urodzenia…………..……………………………….  

2) Adres zamieszkania…………………………………..........………………………….……  

3) Telefon kontaktowy……………………………………..........………………………….…  

4) Imię i nazwisko matki................................................................ tel............................................  

miejsce pracy...............................................................................................................................  

godziny pracy...............................  

(Proszę podać pełną nazwę zakładu pracy z dokładnym adresem i numerem telefonu stacjonarnego)  

Imię i nazwisko ojca.....................................................................tel...........................................  

miejsce pracy...............................................................................................................................  

godziny pracy...............................  

(Proszę podać pełną nazwę zakładu pracy z dokładnym adresem i numerem telefonu stacjonarnego)  

5) Syn/ córka będzie przebywać w świetlicy w dniach:  

□ poniedziałek, od godz. …..... do godz. …......  

□ wtorek, od godz. …..... do godz. …......  

□ środa, od godz. …..... do godz. …......  

□ czwartek, od godz. …..... do godz. …......  

□ piątek od godz. …..... do godz. …......  

6) OŚWIADCZENIE dotyczące odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej (właściwe zaznaczyć)  

□ Samodzielny powrót dziecka (konieczna pisemne oświadczenie rodziców)  

□ Odwóz szkolny  

□ Dziecko będzie odbierane ze świetlicy około godziny …………..…………, wyłącznie przez niżej 

wymienione osoby: 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej Rodzaj pokrewieństwa lub znajomości 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 (Jednorazowe upoważnienia czy zezwolenia należy przekazywać na kartce lub w zeszycie korespondencji)!!!.  

 

7) Uwagi i opinie rodziców dotyczące stanu zdrowia i zachowania dziecka  

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

Dziecko zostało przyjęte do świetlicy szkolnej z dniem......................................................  

Dziecko zostało wypisane ze świetlicy szkolnej z dniem...................................................  

 

 



 

 

WAŻNE INFORMACJE  

1. Świetlica jest czynna w godzinach 11:50-15:30 (poniedziałek- piątek) oraz przed rozpoczęciem lekcji 

od 7:30.  

2. Do świetlicy mogą uczęszczać dzieci po wcześniejszym zgłoszeniu przez rodziców/ opiekunów 

konkretnych dni i godzin (karta zgłoszenia dziecka)  

3. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. Od godziny 

zakończenia zajęć w danym dniu odpowiedzialność za dziecko ponoszą rodzice/ opiekunowie dziecka.  

4. W świetlicy obowiązują ZASADY DOBREGO ZACHOWANIA W ŚWIETLICY, z którymi dzieci 

zapoznają się na pierwszych zajęciach w świetlicy.  

5. Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej osobiście przez rodziców/prawnych opiekunów lub przez 

osoby upoważnione i zgłoszone pisemnie wychowawcy świetlicy, innym osobom dziecko nie 

zostanie wydane.  

6. Samodzielnie wyjść ze świetlicy może wyłącznie dziecko posiadające pisemną zgodę 

rodziców/prawnych opiekunów na samodzielny powrót do domu. Zgoda rodzica/prawnego 

opiekuna wyrażona telefonicznie nie będzie brana pod uwagę przez nauczyciela- wychowawcę 

świetlicy.  

 

WZÓR  

Ja niżej podpisany ………………………………………. wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego 

dziecka………………………………………….., klasa …………… do domu. 

 

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

Podpis rodzica  

7. Dzieci będą wypuszczane ze świetlicy na zajęcia dodatkowe pozalekcyjne na podstawie pisemnej 

informacji od rodziców.  

8. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy materialnie odpowiadają 

rodzice/opiekunowie.  

9. Bardzo prosimy o wyposażenie dziecka w przybory do malowania i rysowania (farby, kredki, bloki itp.)  

10. Pozostałe kwestie funkcjonowania świetlicy szkolnej są ujęte w Regulaminie Świetlicy dostępnej na 

stronie szkoły www.mikluszowice.pl.  

 

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

Data, podpis rodzica 


