
KARTA ZAPISU DZIECKA 

DO ŚWIETLICY 
rok szkolny 2019/2020 

 

 I. Dane  dziecka 
  

Nazwisko i imię  

 
 

Klasa  

 

 

Nazwiska i imiona 

rodziców 

 

 

Telefon domowy  

 

 

 Aktualny telefon 

/matka/opiekun 

 

Aktualny telefon 

/ojciec/opiekun 

 

 

 

II. Informacje mające wpływ na pobyt dziecka w świetlicy 
 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

III. Informacje o czasie pobytu dziecka w świetlicy 
Dzień tygodnia Godziny 

Poniedziałek  

Wtorek  

Środa  

Czwartek  

Piątek  

IV. Informacje o odbieraniu dziecka ze świetlicy      

                             Osoby upoważnione do odbioru dziecka 

Nazwisko i imię pokrewieństwo 

  

  

  

  

  

 



V. Oświadczenie                                                                                                        
Oświadczam, że …………………………………………………………………………..może samodzielnie 

wychodzić ze świetlicy szkolnej i biorę za to pełną odpowiedzialność.       

                                                                      

Dzień tygodnia Godzina 

  

  

  

  

  

VI. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku ( należy zaznaczyć właściwy kwadrat)   

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Z      Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie  wizerunku  mojej córki/ mojego syna 

………………….…………………………………………………………….. w związku z działalnością świetlicy. 

         Nie wyrażam zgody na  rozpowszechnianie wizerunku mojej córki/ mojego syna 

 ………………………………………………………………………………… w związku z działalnością  świetlicy.                               

VII. Zobowiązania 
• Zobowiązuję się do informowania o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym zgłoszeniu 

i ich uaktualniania. 

• Zobowiązuję się do przyprowadzania do świetlicy tylko zdrowego dziecka. 

• Oświadczam, że zapoznałem się z  zasadami obowiązującymi w świetlicy i zobowiązuję się ich 

przestrzegać. 

• Zobowiązuję się do punktualnego odbierania mojego dziecka ze świetlicy. 

 

 

 

 

 

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

 

                                                                                                                                                                      

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

 

  podpis matki/ opiekunki prawnej                                                       podpis ojca/ opiekuna prawnego 

 

 

 

                                                                                                                                                                       
 

 

 

 

 

 



 

 

Zasady obowiązujące w świetlicy szkolnej 

przy Szkole Podstawowej nr 80 im. M Kownackiej w Warszawie 

 

( podstawa: Statut Szkoły, Ustawa  Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. Dz. U. z 2018 r. poz. 

996 i 1000) 

 

 

1.Świetlica przeznaczona jest dla uczniów naszej szkoły, którym rodzice/ prawni opiekunowie                     

nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych. 

 

2.Wychowankowie przyjmowani są na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/prawnych 

opiekunów poprzez wypełnienie Karty Zapisu Dziecka i złożenie jej w świetlicy. 

 

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

 

4.Pisemne upoważnienia wymagane są w przypadku:  

 -   samodzielnego  wyjścia dziecka do domu;         

 -   odbieraniu dziecka przez inne osoby niż rodzic/prawny opiekun. 

 

5.Dziecko do lat 7 nie może być odbierane przez osobę nieletnią. 

 

6.Po zajęciach lekcyjnych dziecko ma obowiązek niezwłocznie zgłosić się do świetlicy ( dzieci z 

klas 0-I są odbierane przez wychowawcę świetlicy od wychowawcy klasowego). 

 

7.Nauczyciele świetlicy mają wpływ na semestralną i roczną ocenę z zachowania dziecka. 

 

8.Dobrowolne wpłaty rodziców na potrzeby świetlicy przeznaczone są na zakup wody mineralnej, 

materiałów do zajęć plastycznych, sprzętu sportowego, upominków, nagród za udział                       

w konkursach, gier planszowych, zabawek, finansowania uroczystości, imprez i wycieczek dzieci 

korzystających ze świetlicy. 

 

9.Kierownik świetlicy na zebraniu z rodzicami przedstawia do zaopiniowania roczne rozliczenie 

finansowe z wydatków na potrzeby świetlicy. 

 

10.Nauczyciele świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za cenne przedmioty 

przynoszone przez dzieci. 

 

11.Za umyślne zniszczenie sprzętu lub zabawek dokonane przez dziecko odpowiadają 

rodzice/prawni opiekunowie. 

 

12.Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30- 17.30. 
 

 

 

 

 


