
KARTA ZAPISU DZIECKA 

DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK 2022/2023 

I. Dane osobowe:  

Imię i nazwisko dziecka............................................................................. klasa....................................  

Data i miejsce urodzenia…...................................................Pesel.......................................................... 

Adres zamieszkania................................................................................................................................  

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów)..............................................................................................  

Telefony kontaktowe z rodzicami (opiekunami)....................................................................................  

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

Telefony kontaktowe z rodzicami w miejscu pracy................................................................................  

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

 

Oświadczamy, iż zostaliśmy poinformowani, że świetlica szkolna jest przeznaczona dla uczniów, 

których oboje rodzice pracują zawodowo i nie mają możliwości pracy zdalnej. 

Oświadczamy, że pracujemy zawodowo bez możliwości pracy zdalnej i nie możemy odbierać 

dziecka po zakończonych zajęciach lekcyjnych. 

Przewidywany czas pobytu dziecka w świetlicy szkolnej: 

 Rano przed lekcjami:…………………………………………………………………………………………………… 

 Po lekcjach do godziny:……………………………………………………………………………………………….. 

 

II. Ważne informacje o zdrowiu dziecka: choroby, alergie, uczulenia, zażywane na stałe 

leki, inne informacje:  

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

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

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

  



III. Informacje o odbieraniu dziecka ze świetlicy szkolnej:  

a. Upoważniam niżej wymienione osoby do odbioru mojego dziecka ze Świetlicy Szkolnej:  

Imię i nazwisko                     Stopień pokrewieństwa        Nr dowodu osobistego         Numer telefonu  

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego  

odbioru ze szkoły przez wskazane powyżej, upoważnione przez nas osoby.  

 

b. Jednorazowe upoważnienie, informujące o odbieraniu dziecka przez osoby wyżej nie wymienione, 

należy przekazywać w formie pisemnej.  

 

c. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na opuszczenie przez nasze dziecko świetlicy szkolnej 

o godz.  ................................. i samodzielny powrót do domu. (W razie braku zgody wpisać „brak zgody”.) 

Jednocześnie informujemy, że ponosimy pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do 

domu.  

IV. Ważne informacje:  

a. Rodzic/opiekun zapoznał się i akceptuje Regulamin Świetlicy Szkolnej (Regulamin do podpisu znajduje 

się na odwrocie Karty Świetlicy).  

b. Sposób odbioru dziecka ze świetlicy przez opiekuna zawarty został w Regulaminie Świetlicy Szkolnej. 

d. Świetlica szkolna funkcjonuje w godzinach 6.30 – 18:00.  

 

                                                                                                                   Kraków, dnia...................................  

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

                                                                                                                     Podpis rodziców/opiekunów 

 

 

 

 



REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
 

1. Dziecko przychodzi do szkoły zdrowe, bez objawów chorobowych.  

2. Uczeń po przyjściu do świetlicy jest zobowiązany zgłosić się  

do nauczyciela świetlicy. 

3. Uczeń ma obowiązek dbać o wyposażenie świetlicy i o udostępnione materiały. 

4. Rodzic ponosi odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane przez dziecko. 

5. Uczeń ma obowiązek każdorazowo pytać o zgodę nauczyciela o możliwość 

oddalenia się ze świetlicy (wyjścia do toalety, biblioteki itp.). 

6. Podczas zajęć opiekuńczych w świetlicy zabrania się używania telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. 

7. Wychowawcy w świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste 

uczniów. 

8. Dziecka odebranego ze świetlicy, nie można przyprowadzić powtórnie tego samego 

dnia. Wyjątek stanowią zebrania. 

9. Dziecko może być odebrane tylko przez rodzica lub osobę upoważnioną w karcie 

zapisu.  

10. Rodzic/osoba upoważniona zgłasza się na dyżurkę w celu odbioru dziecka ze 

świetlicy. 

11. Jednorazowe upoważnienie, informujące o odbieraniu dziecka przez osoby 

niewymienione w karcie zapisu, należy przekazywać w formie pisemnej. 

12. Wychowawca klasy wystawiający ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego 

uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka 

uczęszczającego do świetlicy. 

13. Rodzic zobowiązany jest do przestrzegania godzin pracy świetlicy  

i punktualnego odbierania dzieci.  

Zapoznałem się i akceptuję treść niniejszego Regulaminu Świetlicy.  

 

   

  Podpis rodziców/opiekunów 

 

  


