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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W POLANCE WIELKIEJ  

 rok szkolny 2016/2017 
 

   
Proszę o przyjęcie (imię i nazwisko dziecka) …………………………………… urodzonego 

dnia...........…………….w…….………..........do świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej w Polance Wielkiej. 
 
Klasa …………………………………   Wychowawca ………………………………………….. 
 
 

I.  Dane o sytuacji dziecka 
 
Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………….. 
Imiona i nazwiska rodziców ………………………………………………………………………. 
Adres zamieszkania rodziców (opiekunów) ………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
Matka dziecka (opiekun)  tel. …………………………………………………………………….... 
Ojciec dziecka ( opiekun)     tel. …………..……………………………………………………….. 
Inny telefon kontaktowy …………………………………………………………………………… 
 

 
II.        Zgłoszenie dziecka do świetlicy szkolnej 
Uczniowie, którzy dojeżdżają do szkoły autobusem i oczekują na niego po zajęciach lekcyjnych są objęci opieką 
świetlicową przed i po lekcjach obligatoryjnie zgodnie z planem zajęć lekcyjnych.  
 
Wychowawca świetlicy odpowiada za dziecko od momentu jego przybycia do świetlicy szkolnej do 
zakończenia zajęć świetlicowych zgodnie z wyznaczonymi przez rodzica godzinami.  
W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach świetlicowych, w wyznaczonych przez rodzica godzinach, 
wychowawca świetlicy będzie informował telefonicznie. Odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo tym czasie 
spoczywa wówczas na rodzicach. 
 
Zwolnienie dziecka z zajęć świetlicowych może nastąpić wyłącznie na osobistą lub pisemną prośbę 
rodzica(opiekuna) potwierdzoną datą i podpisem.  
 

 
Harmonogram uczestnictwa dziecka na zajęciach świetlicowych 

 
 

Poniedziałek 

 6.30  - 7.40 7.00 – 7.40 7.50 – 8.35 11.20 – 12.05 12.10 – 12.55 13.15 – 14.00 do 15.00 do 16.00 

Wtorek 

 6.30  - 7.40 7.00 – 7.40 7.50 – 8.35 11.20 – 12.05 12.10 – 12.55 13.15 – 14.00 do 15.00 do 16.00 

Środa 

 6.30  - 7.40 7.00 – 7.40 7.50 – 8.35 11.20 – 12.05 12.10 – 12.55 13.15 – 14.00 do 15.00 do 16.00 

Czwartek 

 6.30  - 7.40 7.00 – 7.40 7.50 – 8.35 11.20 – 12.05 12.10 – 12.55 13.15 – 14.00 do 15.00 do 16.00 

Piątek 

 6.30  - 7.40 7.00 – 7.40 7.50 – 8.35 11.20 – 12.05 12.10 – 12.55 13.15 – 14.00 do 15.00 do 16.00 
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  III.          Inne uwagi o dziecku np.: choroba, alergie itp.  
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
      

  
IV.        Oświadczenia i zobowiązania rodziców (opiekunów) 

 
Oświadczam, że: 
 

1. Zobowiązuję się do przyprowadzania mojego dziecka do Sali świetlicowej, jeśli korzysta z zajęć  
przed godz. 7.00. 
 

2. Moje dziecko w czasie pobytu w świetlicy po uzgodnieniu z nauczycielem może samodzielnie wychodzić 
na teren szkoły (do biblioteki, na stołówkę,  toalety).  

 
3. Wyrażam zgodę na to, aby moje dziecko uczestniczyło w zajęciach, imprezach i wyjściach organizowanych w 

godzinach pracy świetlicy. 
 
4. Zobowiązuję się do zgłaszania wszelkich zmian w godzinach pozostawania mojego dziecka na zajęciach 

świetlicowych w formie pisemnej potwierdzonej datą i podpisem lub osobiście.  
 
5. Oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam* zgody na samodzielne opuszczanie przez moje dziecko 
świetlicy szkolnej, po zakończeniu zajęć. Ponoszę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
dziecka podczas jego samodzielnego powrotu do domu / moje dziecko będzie odbierane osobiście lub 
przez inne osoby pełnoletnie po zakończeniu zajęć wg harmonogramu. * 
 
Inne osoby, które będą odbierać dziecko: 
 
1. …………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………… 

 
 

      * właściwe podkreśl 
 
 
 
 
Polanka Wielka, dnia ………………….               …………………………… 
            czytelny podpis rodziców 
 
 
 
V.        Rezygnacja z objęcia dziecka opieką świetlicową 
 

Oświadczam, że rezygnuję z objęcia mojego dziecka ………………………………………………………. 
ucznia klasy..…… opieką świetlicową, a tym samym biorę odpowiedzialność za jego bezpieczny powrót do 
domu po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Przyjmuję do wiadomości, iż po zakończeniu zajęć lekcyjnych moje 
dziecko jest zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia terenu szkoły.  
 

 
 
 
Polanka Wielka, dnia ………………….               …………………………… 
            czytelny podpis rodziców 


