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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 

Proszę o przyjęcie…………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko dziecka 

ucznia \ uczennicy klasy .....................................do świetlicy szkolnej. 

Data i miejsce urodzenia dziecka ............................................................................................... 

 

Imiona i nazwiska rodziców \ prawnych opiekunów dziecka: 

Matka/opiekun prawny ................................................................................... 

aktualny numer telefonu     ...................................... 

                                                                                                                                                                                                                    

Ojciec/ opiekun prawny  .................................................................................. 
 

aktualny numer telefonu ...................................... 
 
 

Dodatkowe informacje o dziecku lub rodzinie np. choroby, wady rozwojowe, niepełnosprawność itp.   

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

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

Dziecko będzie korzystać ze świetlicy w następujących dniach i godzinach: 
 
 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

godziny      

 
 
 

 
*niepotrzebne skreślić  

** Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - Art. 150 ust. 6. „Oświadczenia, o których mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej tr eści: „Jestem świadomy   

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności ka rnej za składanie fałszywych 

oświadczeń.” 
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OŚWIADCZENIA 

Wyrażamy zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka ...............................................….…… i ponosimy całkowitą 

odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo w drodze do domu. 

Dzień tygodnia Godziny samodzielnych wyjść 

Poniedziałek  

Wtorek  

Środa  

Czwartek  

Piątek  

 
Wrocław, dnia ...........................             …..............................................    ................................................... 

                                                                    podpis matki /opiekuna/              podpis ojca /opiekuna/ 

 

Dziecko będzie odbierane ze świetlicy wyłącznie przez niżej wymienione osoby: 

1. ........................................................................................................................................................................................... 

imię i nazwisko                         nr dowodu tożsamości     nr telefonu 

2. ........................................................................................................................................................................................... 
imię i nazwisko                         nr dowodu tożsamości     nr telefonu 

3. ............................................................................................................................................................................................ 

imię i nazwisko                         nr dowodu tożsamości     nr telefonu 

4. ........................................................................................................................................................................................... 

imię i nazwisko                         nr dowodu tożsamości     nr telefonu 

5. ........................................................................................................................................................................................... 

imię i nazwisko                         nr dowodu tożsamości     nr telefonu 
 

 

Zobowiązuję się do odbioru dziecka ze świetlicy najpóźniej do godziny 17.00 

 

1. W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka ze świetlicy, informację  
w formie pisemnej lub poprzez dziennik elektroniczny Librus należy przekazać wychowawcy świetlicy lub 

kierownikowi świetlicy. 

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

odbioru przez wskazaną powyżej upoważnioną przez nas osobę. 

3. Zobowiązujmy się do przestrzegania regulaminu świetlicy oraz ustaleń Rady Rodziców dzieci uczęszczających do 
placówki. Przyjmuję do wiadomości, że dziecku może zostać cofnięte prawo do pobytu w świetlicy na czas 

określony przez Dyrektora Szkoły, w przypadku gdy jego zachowanie stanowić będzie zagrożenie dla 

bezpieczeństwa innych dzieci. 

 

Wrocław, dnia ...........................             …..............................................    ................................................... 
                                                                    podpis matki /opiekuna/              podpis ojca /opiekuna/ 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie rekrutacji. 

 
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych z pobytem w szkole naszego dziecka, 

danych osobowych naszych i dziecka oraz upoważnionych do odbioru dziecka osób przez Dyrektora Szkoły, lub osobę przez 

niego upoważnioną, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 10.05.2018r.(Dz.U.2018 poz.1000) oraz 

Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dn. 27.04.2016r. Administratorem danych osobowych jest  

Szkoła Podstawowa Nr 81 we Wrocławiu. 

Wrocław, dnia ...........................            …..............................................    ................................................... 
                                                                       podpis matki /opiekuna/               podpis ojca /opiekuna/ 
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REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

(wyciąg) 

 

1. W szkole dzia ła  świetl ica  szkolna, która  jes t poza lekcyjną formą wychowawczo -opiekuńczej  dzia ła lności  

szkoły. 

2. Plan pracy świetl icy szkolnej  i  formy jej  dzia ła lności zatwierdza  dyrektor szkoły.  

3. Kwal i fikacja  uczniów uczęszcza jących do świetl icy szkolnej  odbywa s ię na  podstawie kart zgłoszeń, które 

wypełnia ją rodzice (prawni  opiekunowie). Karta  zgłoszenia  dzi ecka  do świetl icy zawiera  podstawowe dane o 

sytuacj i  rodzinnej  ucznia  (imię i  nazwisko), data  urodzeni a, numery telefonów kontaktowych). Rodzice 

(prawni  opiekunowie) powinni  podać także dane innych osób, które mogą odbierać dzieci  ze świetl icy.  

4. Rodzice (prawni  opiekunowie) mają możl iwość zapisani a dziecka  do świetl icy szkolnej  w trakcie roku 

szkolnego, jeżel i  wymaga tego sytuacja  rodzinna.   

5. Opiekę  wychowawczą objęci  zosta ją również uczniowie skierowani  do świetl icy z powodu nieobecności  

nauczyciela  (w przypadku, gdy inny nauczyciel  nie może wziąć zastępstwa).  

6.  Świetl ica  szkolna  pracuje w godzinach 6.30 -17.00. 

7. Dziecko przyjmowane do świetl icy mus i  być zdrowe.  

8. Szkoła  może odmówić wydania  dziecka  w przypadku, gdy s tan osoby zamierza jącej  odebrać dziecko będz ie 

wskazywał, że nie jes t ona w stanie zapewnić dziec ku bezpieczeństwa (podejrzenie spożycia  a lkoholu lub 

innych środków odurza jących). 

9. Dziecko należy odebrać ze świetlicy w godzinach zadeklarowanych przez rodziców, najpóźniej do godziny 

17.00. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców lub osoby 

upoważnione, nauczyciel ma obowiązek powiadomić Policję . 

10. W przypadku wydania  przez Sąd orzeczenia  regulującego władzę rodzicielską nad małoletnim zobowiązuje 

s ię rodziców do złożenia  w/w orzeczenia  sądowego do wychowawców świetl icy.  

11. Uczniowie mogą być zwalniani  przez rodziców (prawnych opieku nów) z za jęć świetl icowych w formie 

pisemnej  lub za  pomocą dziennika  Librus , rodzice (opiekunowie prawni) uczniów wracających samodzielnie 

ze świetl icy do domu muszą złożyć pisemną zgodę. 

12. Rodzice i  opiekunowie zobowiązani  są do poinformowania  nauczyciela  o odbiorze dziecka  ze świetl icy.  

13. Uczniowie korzysta jący ze świetl icy szkolnej  mają obowiązek:  

a . zmieniać obuwie przed wejściem do świetl icy,  

b. s łuchać poleceń i  uwag wychowawców świetl icy, 

c. dbać o czystość i  es tetyczny wygląd pomieszczenia  (sprzątanie po sobie, po zabawie oraz za jęciach 

organizowanych na  terenie świetl icy), 

d. szanować sprzęt i  pomoce dydaktyczne – gry, zabawki , przybory i tp. (w razie poważnego uszkodzenia  

danej  rzeczy uczeń powinien naprawić ją lub przynieść inną , 

e. nie może samowolnie opuszczać świetl icy. 

14. Na świetlicy szkolnej obowiązuje zakaz używania, telefonów, prywatnych gier i urządzeń 

elektronicznych, za które świetlica nie ponosi odpowiedzialności (w uzasadnionych sytuacjach możliwe 

jest korzystanie z telefonu pod kontrolą nauczyciela). 

15. Uczniowie mają obowiązek zgłaszać wychowawcy każdorazowe wejście i  wyjście ze świetl icy.  

16. Odpowiedzia lność za  ucznia  zwolnionego z za jęć świetl icowych w czas ie, kiedy powinien w niej  przebywać 

przed lub po skończonych za jęciach lekcyjnych ponos i  osoba wydająca  pozwolenie na  jej  opuszczenie 

(rodzic, wychowawca klasy, wychowawca świetl icy).  

                                                                                                      Zapoznałem s ię z Regulaminem Świetl icy Szkolnej .  

Wrocław, dn. …………………………….     ……………………………………………………………  
podpis rodzica (prawnego opiekuna) 

 

 


