
Załącznik do regulaminu świetlicy szkolnej 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BPA KONSTANTYNA DOMINIKA W PELPLINIE 

NA ROK SZKOLNY 2018 / 2019 

 

Proszę o przyjęcie mojego syna/córki …................................................................................. do świetlicy szkolnej. 

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

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

Imiona i nazwiska rodziców 

1. matki ............................................................................................................................................................... 

2. ojca .................................................................................................................................................................. 

Numery telefonów rodziców 

1. matki ............................................................................................................................................................... 

2. ojca .................................................................................................................................................................. 

Ważne informacje o zdrowiu dziecku (stałe choroby, dolegliwości, powody do szczególnej uwagi ze 

strony wychowawcy): ……............................................................................................................................ 

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

INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY 

WARIANT 1                                                                                                                                                                      

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu. Wyjście ze 

świetlicy szkolnej o godzinie………................................................................................................................... .................. 

Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu. 

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

                                               (data, podpis rodzica) 

WARIANT 2                                                      

Oświadczam, że będę odbierać dziecko osobiście lub wyłącznie przez niżej wymienione osoby: 

1. …………………………………………………… 

2. …………………………………………………… 

3. …………………………………………………… 

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

                                               (data, podpis rodzica) 

 

WARIANT 3                                                      

Dziecko jedzie do domu autobusem szkolnym bezpośrednio po odbytych zajęciach lekcyjnych.  

 

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

     (data, podpis rodzica) 



 

W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu informacje w 

formie pisemnej należy przekazywać bezpośrednio do wychowawcy świetlicy. 

 

Oświadczam, że moje dziecko w czasie pobytu w świetlicy może wychodzić samodzielnie do 

biblioteki szkolnej i na zajęcia dodatkowe zorganizowane na terenie szkoły. 

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

     (data, podpis rodzica) 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka 

pozostającego na jej terenie w miejscach nie objętych opieką nauczyciela oraz poza godzinami pracy 

nauczycieli i wychowawców. 

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

     (data, podpis rodzica) 

WAŻNE  INFORMACJE 
 
1. Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.45-15.30. 

 

2. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. 

 

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

zgłosić się u wychowawcy po wejściu do świetlicy. 

 

4. 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 szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. 

 

5. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną 

ponoszą rodzice. 

 

6. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy  

u wychowawcy (np. do toalety, sklepiku, itp.). 

 

7. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty. Prosimy, aby dzieci  

nie przynosiły do szkoły wartościowych przedmiotów. 

 

8. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice lub osoby przez nich upoważnione pisemnym 

oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić  

o tym wychowawcę świetlicy. 

 

9. Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców, mogą samodzielnie wychodzić ze 

świetlicy do domu. Jednakże muszą swoje wyjście zgłosić opiekunowi pełniącemu dyżur. 

 

10. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą 

powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie z datą i podpisem. 

 

 

 

Pelplin, dnia ..............................................        .................................................................................................. 
(podpis rodzica)                                                                                           


