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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RDZIOSTOWIE 

W  ROKU SZKOLNYM  2020/2021 

ŚWIETLICA CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU W GODZ. 12:15 – 14:45 
W PIĄTEK W GODZ. 11:25 -14:25 

KARTĘ WYPEŁNIAJĄ RODZICE DZIECKA/OPIEKUNOWIE PRAWNI 

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

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

Adres zamieszkania dziecka....................................................................................... 

Imię i nazwisko matki................................................. tel............................................ 

Imię i nazwisko ojca......................................................tel........................................... 
Dziecko będzie ODBIERANE ZE ŚWIETLICY PRZEZ 
( proszę o wypisanie wszystkich osób upoważnionych do odbierania dziecka ze świetlicy) 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
1. 
2. 
3. 
 
Jeżeli dziecko będzie samo opuszczało świetlicę szkolną, należy wypełnić poniższe  
oświadczenie: nie dotyczy dzieci z oddziału przedszkolnego i dzieci, które nie 
ukończyły 7 roku życia. 
W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka 
informacje w formie pisemnej należy przekazać nauczycielowi świetlicy.  
Polecenia wydane ustnie dziecku, nie będą respektowane!  

 
OŚWIADCZENIE 

 
Oświadczam, iż  wyrażam zgodę na samodzielne opuszczanie przez moje dziecko  
imię i nazwisko dziecka....................................................................................świetlicy 
szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 w następujących dniach i godzinie: 
poniedziałek – godzina ……………………………. 
wtorek –godzina ……………………………………. 
środa – godzina ……………………………………. 
czwartek – godzina ……………………………….. 
piątek – godzina …………………………………… 
Ponoszę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego 
samodzielnego powrotu do domu. 
 
...............................                                                     .................................................... 
  data        czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 
 
Dodatkowe informacje o dziecku ( stan zdrowia, alergie, zainteresowania, itp.) 

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

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

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

     data                                                                             podpis rodzica 
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PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE: 

1. O zwolnieniach dziecka z zajęć świetlicowych nauczyciele w świetlicy będą 

powiadamiani pisemnie wyłącznie przez rodziców/prawnych opiekunów. 

2. Odpowiedzialność nauczyciela — wychowawcy świetlicy za dziecko rozpoczyna 

są z chwilą przybycia ucznia do świetlicy. 

3. Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej osobiście przez rodziców/prawnych 

opiekunów lub przez osoby upoważnione i zgłoszone pisemnie wychowawcom 

świetlic, innym osobom dziecko nie zostanie wydane. 

4. 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. 

5. Dzieci będą wypuszczane ze świetlicy na zajęcia dodatkowe pozalekcyjne na 

podstawie pisemnej informacji od rodziców. 

6. Rodzice dziecka (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przestrzegania godzin 

otwarcia świetlicy szkolnej 12:15 – 14:45 od poniedziałku do czwartku, w piątek 

11:25  - 14:25. 

7. Nauczyciele świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło 

teren szkoły, w czasie gdy powinno przebywać w świetlicy szkolnej, a uprzednio nie 

zgłosiło swojej obecności nauczycielowi świetlicy. 

 

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

      data                                               czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 


