
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

 ROK SZKOLNY 2017/2018 

 
 

1. Świetlica jest czynna w godzinach  od 6.45 do 16.45 

2. Nazwisko i Imię dziecka.................................................................................................. 

3. Klasa:.....................Data i miejsce urodzenia.................................................................. 
 

4. Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów): 

 
                                  ...........................................................................tel. .................................... 

                              ….................................................................tel..................................... 

5. W sytuacji nieprzewidzianej losowo proszę podać nr telefonu osób, do których można 
się zwrócić 

          .............................................................................................................................. 
6. Dziecko ze świetlicy  będzie odbierane przez (proszę zaznaczyć): 
             a.  rodziców 
             b.  inne upoważnione osoby 
 

Oświadczam, że upoważniam następujące osoby do odbioru mojego dziecka ze szkoły. 

 

Lp.   Imię i Nazwisko osoby upoważnionej Numer Dowodu Osobistego Podpis 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

  

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

 

c. Dziecko będzie wychodzić  samodzielnie o godzinie: …...................................    
                        

.............................................................................................................................................  
 
7. Uwagi o dziecku............................................................................................................. 

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

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

…............................................... 
      CZYTELNY PODPIS RODZICA/OPIEKUNA 

 

 



 
 
Informacje dla rodziców: 

 

 

1. Wszelkie zmiany dotyczące samodzielnego powrotu dziecka do domu 

wymagają pisemnego oświadczenia rodziców. 

2. Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo 

dziecka, które po skończonych zajęciach dydaktycznych zgłosi swoją obecność. 

3. Dziecko powinno być odebrane do godziny zamknięcia świetlicy. Po tej godzinie 

wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka. 

4. W przypadku przewidywanego spóźnienia rodzice powinni telefonicznie 

powiadomić szkołę (tel. 32 2517 504 wew. 26 świetlica lub wew. 20 sekretariat) 

5. Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za cenne rzeczy przynoszone  

z domu. 

6. Dla dzieci, na terenie świetlicy  prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. 

7. W świetlicy organizowany jest czas przeznaczony na odrabianie zadań domowych. 

Kto nie odrabia lekcji zobowiązany jest do zachowania nie zakłócającego spokoju 

innym. 

8. Rodzice ponoszą finansową odpowiedzialność za zniszczenia jakich dokonało 

dziecko. 

9. W każdym semestrze rodzice zapraszani są na zajęcia otwarte, na których 

przedstawiany jest efekt pracy dzieci. 

10. Każde wejście i wyjście dziecka zostaje odnotowane, dlatego uprasza się rodziców  

o powiadomienie wychowawcy świetlicy o wcześniejszym odbiorze bądź nie 

przyjściu dziecka do świetlicy. 

 
 

                                                                                                                                ZAPOZNAŁEM SIĘ Z ZASADAMI 
FUNKCJONOWANNIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 
 

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

                        PODPIS 

 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć i materiałów 

filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowanych 

podczas zajęć, uroczystości szkolnych i świetlicowych. Ponad to wyrażam 

zgodę na umieszczenie i publikowanie prac wykonanych przez moje dziecko 

na stronie internetowej naszej szkoły. 

………………………………………… 
                                                                  podpis rodzica/prawnego opiekuna 

                                                                       

 


