
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY  na rok szkolny 2020/ 2021 
Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej / nazwisko i imię dziecka /  ............................................................................... 
Ucz. klasy................  Data zgłoszenia dziecka do świetlicy… 

PESEL dziecka            
Data i miejsce urodzenia dziecka ............................................. 
Adres zamieszkania dziecka .............................................................................................................................................. 
Imiona rodziców /opiekunów prawnych/ ......................................................................................................................... 
*Aktualny telefon kontaktowy do: 
1. matki .................................................       ………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ojca ....................................................       ………………………………………………………………………………………………………………… 

Proszę zaznaczyć godziny uczestniczenia dziecka w zajęciach świetlicowych 
Przede lekcjami  6.30 – 8.00   
Po  lekcjach        11.30 – max do godz. 17.00 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 
6.30-8.00  6.30-8.00  6.30-8.00  6.30-8.00  6.30-8.00  

11.30 - 11.30 - 11.30 - 11.30 - 11.30 - 
 

Oświadczenie 
1.Oświadczam że, dziecko będzie odbierane ze świetlicy wyłącznie przez niżej wymienione osoby pełnoletnie. 

Nazwisko i imię Nr. Dowodu osobistego Stopień 
pokrewieństwa 

Telefon 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

2.Oświadczam że, zgodę i biorę pełną odpowiedzialność za powrót dziecka pod opieką osoby małoletniej 

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

                                                                                                                                     Podpis rodzica/opiekuna prawnego/................................................. 

 

A. Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne 
opuszczanie przez moje dziecko (imię i nazwisko 
dziecka)………………………….............................................................................................świetlicy szkolnej. Ponoszę 
całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego samodzielnego powrotu do domu. 

UWAGA: Dziecko do lat 7 nie może samodzielnie opuszczać świetlicy szkolnej. 

                                                                                                                                     Podpis rodzica/opiekuna prawnego/............................................... 

Informacje dodatkowe 

1. W przypadku nieodpowiedniego zachowania dziecka w świetlicy (zagrażającego bezpieczeństwu sobie  
i innym dzieciom), wychowawcy zobligowani są do powiadomienia telefonicznego rodziców  z prośbą  
 o odebranie dziecka ze świetlicy. 
2. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą 
rodzice/opiekunowie. 

                                                                                                            Podpis rodzica/opiekuna prawnego/................................................. 
 
                Oświadczam, iż przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

                                                                                                                                    Podpis rodzica/opiekuna prawnego/.................................................... 

 * Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnej zmiany numeru telefonu 



REGULAMIN ŚWIETLICY 

Szkoła Podstawowa  nr  18 im. Władysława Broniewskiego 
 ul.AL.J.Piłsudskiego73 w Dąbrowie Górniczej 

 

Świetlica jest miejscem nauki, wypoczynku i zabawy. 

1. Świetlica czynna jest od 6.30 do 17.00 

2. Do świetlicy przychodzimy  o dowolnej godzinie przed i po lekcjach. 

3. Dzieci uczęszczające do świetlicy przebierają się w szatni i obowiązkowo zmieniają obuwie. 

4. Tornistry w świetlicy układamy na wyznaczonych półkach. 

5. W świetlicy zachowujemy się cicho i spokojnie. Nie przeszkadzamy innym. 

6. Rzetelnie wykonujemy polecenia wychowawców. 

7. Pod żadnym pozorem nie opuszczamy świetlicy bez zgody wychowawcy. 

8. Z gier i zabawek znajdujących się w świetlicy korzystamy zgodnie z ich przeznaczeniem, szanujemy 

 je i każdorazowo odkładamy na wyznaczone miejsce. Nie przynosimy do świetlicy własnych zabawek  

i innych cennych rzeczy. 

9. Dbamy o czystość i porządek w pomieszczeniach świetlicy. Sprzątamy po sobie. 

10. Pamiętamy o obowiązujących formach grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam. 

11. Na przerwę obiadową wychodzimy do stołówki z wychowawcą.   

12. Lekcje odrabiamy  w ciszy i spokoju, nie przeszkadzając innym. 

13. W pomieszczeniach świetlicowych zostawiamy tylko tornistry. Za inne rzeczy  przyniesione do świetlicy, takie 

jak: telefony komórkowe, pieniądze, zabawki itp. świetlica nie odpowiada. 

14. W przypadku odbioru dziecka przez osoby niepełnoletnie lub samodzielnego wychodzenia ucznia 

 ze świetlicy do domu niezbędne jest pisemne oświadczenie rodziców /opiekunów/. 

15. W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu informacje  

w formie pisemnej należy przekazać bezpośrednio wychowawcy świetlicy. 

16. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły odpowiadają rodzice / prawni opiekunowie lub inne 

pełnoletnie upoważnione przez nich osoby. 

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

18. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice mogą zgłaszać do kierownika świetlicy. 

 
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem pracy świetlicy. Zobowiązujemy się do przestrzegania regulaminu 

świetlicy, oraz do ścisłej współpracy z personelem szkoły, w celu zapewnienia naszemu dziecku najlepszych warunków 

pobytu w świetlicy. 

 


