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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA  

DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  
Społecznej Szkoły Podstawowej nr 14 

 im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Warszawie 

na rok szkolny ………/………. 
 

I. DANE OSOBOWE 

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

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

Adres zamieszkania ................................................................................................................................................. 

Imiona i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów oraz aktualne numery telefonów komórkowych: 

     mama ……………………........................                                       tata ............................................................. 

 

II. INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY 

Dziecko będzie odbierane ze świetlicy szkolnej około godziny: ............................ 

 

     Upoważniam wymienione poniżej osoby do odbioru mojego dziecka ze świetlicy szkolnej 

na moją odpowiedzialność.   (podpis) ........................ 

 

Osoby wymienione w poniższej tabeli muszą wyrazić pisemną zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych poprzez wypełnienie stosownego oświadczenia. 

 

Imię i nazwisko 

osoby upoważnionej 

Numer dowodu 

osobistego 

Podpis podanej osoby 

(wzór - imię i nazwisko) 

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

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

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

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

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

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

Wyrażam zgodę na odbiór dziecka ze świetlicy przez rodziców uczniów danej klasy:  

 TAK     NIE   (podpis) ........................ 

 
 

III. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU (Uzdolnienia ,cechy osobowości, przeciwwskazania, choroby, itp.) 

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

............................................................................................................................. ................................................................... 
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IV. UWAGI, PROŚBY RODZICÓW/OPIEKUNÓW (odrabianie zadań domowych w świetlicy, wychodzenie na 

dwór w okresie zimowym, uczestniczenie w filmowych piątkach itp.)  

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

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

 

V. WZORY PODPISÓW RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

Imię i nazwisko ……………………………………………              podpis………………………………… 

Imię i nazwisko ……………………………………………              podpis………………………………… 

 

VI. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE ( z Regulaminu Pracy Świetlicy - cały dokument dostępny na 

stronie szkoły) 

1. Świetlica szkolna czynna jest w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze  

w szkole w następujących godzinach:  

- rano od 7
45  

do 8
50

 

- po południu od 14
50  

do 17
15 .  

2. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego 

odbierania dzieci po skończonych zajęciach.  

3. Dziecko po przyprowadzeniu do szkoły w czasie funkcjonowania porannej świetlicy (745 - 850) udaje się do 
sali świetlicowej skąd zostają zebrane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia. Dzieci w tym czasie nie 

mogą przebywać na terenie szkoły bez opieki nauczyciela. 

4. Po skończeniu lekcji o godz. 1450 dzieci przechodzą do sali świetlicy, zajmują miejsca siedzące. Nauczyciel 

sprawdza listę obecności. Uczniowie podczas sprawdzania listy zgłaszają swoją obecność oraz mówią,  

w jakich zajęciach dodatkowych będą w danym dniu uczestniczyć. 

5. Pierwsze 20-30 minut świetlicy popołudniowej przeznaczone jest na sprawy organizacyjne, na sprawdzenie 

listy, odrabianie lekcji, zjedzenie drugiego śniadania, itp. Ewentualne wyjścia na dwór będą się odbywać po 

zakończeniu spraw organizacyjnych.. 

6. Dziecko nie może być odebrane przez żadną inną osobę, która nie znajduje się na liście upoważnionych do 

odbioru (np. opiekuna innego dziecka) o ile nie ma zgody na samodzielny powrót. 

7. Wychowawca świetlicy nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko dotyczących 

np. jego wyjścia ze szkoły lub telefonicznych przekazywanych przez rodziców/prawnych opiekunów. 

8. Rodzic lub opiekun odbierający dziecko zawsze zgłasza zamiar odebrania dziecka osobie opiekującej się 

nim (przypisanemu danej grupie wychowawcy świetlicy) i składa czytelny podpis w wyznaczonym miejscu 

na karcie odbioru dziecka wpisując także godzinę odbioru. 

9. W świetlicy dzieci nie mogą grać na telefonach komórkowych, smartfonach oraz na innych grach 

elektronicznych przyniesionych z domu.  

10. Dziecko uczęszczające do świetlicy winno przestrzegać wewnętrznego regulaminu świetlicy.  

11. Zachowanie dziecka w świetlicy ma wpływ na jego ocenę z zachowania. 

 

VII. OŚWIADCZENIE 

 Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem Pracy Świetlicy oraz zobowiązuje się do 

przestrzegania go i ścisłej współpracy z wychowawcami świetlicy w celu zapewnienia dziecku jak 

najlepszych warunków pobytu. 

 

Warszawa, dnia.............................   ..................................................................................... 
             Czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów  


