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Załącznik nr 4 

KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY  2018/2019 

 

1. Imię i nazwisko dziecka ................................................................................................. 

2. Data urodzenia ........................................PESEL.........................................klasa ........ 

3. Adres zamieszkania ........................................................................................................ 

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

4. Informacje o rodzicach/opiekunach prawnych: 

 

.....................................................................        .................................................................... 
           imię i nazwisko matki/opiekuna/   imię i nazwisko ojca /opiekuna/ 

 

......................................................................        ................................................................... 
      tel. kontaktowy                                                                         tel. kontaktowy 

 

 

 

 

 

    data i pieczęć zakładu pracy                                     data i pieczęć zakładu pracy 

    potwierdzająca zatrudnienie                                     potwierdzająca zatrudnienie 

 

5. Oświadczenie rodziców /opiekunów prawnych/ o sposobie opuszczania świetlicy przez dziecko: 

a). dziecko może samodzielnie opuszczać świetlicę TAK/NIE o godz.............................. 

b). dziecko będzie przebywało w świetlicy w godz. od........................... do....................... 

c). osoby upoważnione do odbioru dziecka: 

 

................................................................................................................................................. 
        imię i nazwisko                                                                                      stopień pokrewieństwa  

  

................................................................................................................................................. 
 imię i nazwisko                                                                                      stopień pokrewieństwa  

  

................................................................................................................................................. 
        imię i nazwisko                                                                                     stopień pokrewieństwa  

 

d). Osoby nieletnie upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej 

 

................................................................................................................................................. 
imię i nazwisko osoby nieletniej     stopień pokrewieństwa/wiek 

 

6.  Dodatkowe informacje i uwagi dotyczące dziecka (zainteresowania, choroby itp.) 

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

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

Oświadczenie rodziców /opiekunów/: 
1. Zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia wychowawców świetlicy szkolnej o każdorazowym odstępstwie od ustalonego 

sposobu odbierania dziecka ze świetlicy zawartego w karcie zapisu/np. Ewentualność powrotu do domu bez opiekuna lub możliwość 

odebrania dziecka przez inne niż wskazane osoby. 

2. Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w podaniu, w systemach informatycznych w celu przeprowadzenia 

procedury rekrutacji do świetlicy w SP 10 im. M. Konopnickiej w Pruszkowie. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z 

ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami). 

 

Data ...............................................................          ..................................................................... 

        podpis rodziców /opiekunów/ 



 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

1. Do świetlicy szkolnej może zostać przyjęte dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni 

pracują lub gdy dziecko samotnie wychowuje pracująca matka lub ojciec. 

 

2. W wyjątkowych sytuacjach uczniowie, jeśli będzie taka możliwość, mogą zostać przyjęci na 

określony czas (np. na kilka godzin w  jakimś dniu lub dniach). 

 

3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do informowania wychowawców o każdorazowej 

zmianie ich danych lub danych dziecka. 

 

4. Uczeń, od momentu przybycia do świetlicy aż do wyjścia do domu, przebywa pod opieką 

wychowawców i nie może oddalać się bez ich zgody (do toalety, biblioteki). 

 

5. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest 

zgłosić swoje przyjście do wychowawcy świetlicy. 

 

6. Dziecko odbierają rodzice, prawni opiekunowie lub osoby przez nich wskazane w pisemnym 

upoważnieniu. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy. 

 

7. Osoby obce dziecku, nieznane wychowawcom, odbierają je za pisemnym upoważnieniem 

rodziców lub opiekunów i po okazaniu dowodu osobistego.(zał. nr. 1) 

 

8. Dziecko może również samo wrócić do domu za pisemnym pozwoleniem rodziców. Swoje wyjście 

musi zgłosić opiekunom pełniącym dyżur w świetlicy. (zał. nr.2) 

 

9. O wszelkich zmianach dotyczących sposobu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą 

powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie z datą i czytelnym podpisem. Bez takiego 

upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy. 

 

10. Rodzice, opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. 

 

11. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, 

dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, 

podstawowych zasad higieny oraz do poszanowania sprzętu stanowiącego wyposażenia świetlicy. 

 

12. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną 

ponoszą rodzice/opiekunowie. 

 

13. Opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej przez uczniów przedmioty 

wartościowe i osobiste (np. Telefony komórkowe, MP3, zabawki, pieniądze, itp.). 

 

14. Świetlica jest czynna w godzinach od 7.00  do 17.30. 

 

15. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu może skutkować skreśleniem dziecka z listy uczniów 

uczęszczających do świetlicy. 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem świetlicy szkolnej. 

 

 

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

podpis ojca/opiekuna/    data   podpis matki /opiekunki/ 

 


