
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY PRZY SZKOLE 

PODSTAWOWEJ W STAREJ WSI NA ROK SZKOLNY: 2021 / 2022 

 
Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka  

 

Zgłaszamy do świetlicy szkolnej:...................................................................../imię i nazwisko/ 

Data urodzenia dziecka: ……………………………………klasa…………………………….. 

Adres zamieszkania dziecka …………………………………………………………………… 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych:.................................................................... 

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

Miejsce pracy i potwierdzenie zatrudnienia obojga rodziców/opiekunów prawnych – 

pieczątka miejsca pracy: 

 

 

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

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

 

Aktualne numery telefonów komórkowych 

1. Do matki /opiekuna ........................................................... 

2. Do ojca / opiekuna ............................................................ 

 

Ze względu na bezpieczeństwo dziecka należy w przypadku jakiejkolwiek zmiany natychmiast 

uaktualnić numery telefonów.  

 

Dodatkowe informacje o dziecku /przeciwwskazania, choroby, alergie itp. 

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

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

 

OŚWIADCZENIE: 

My niżej podpisani: 

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

Wyrażamy zgodę i bierzemy pełną odpowiedzialność prawną za: (właściwe podkreślić) 

1. Samodzielny powrót dziecka do domu i wyjście ze świetlicy codziennie o godz............ 

2. Samodzielny powrót dziecka do domu i wyjście ze świetlicy w wybrane dni 

tygodnia......................................................................... o godz........................................ 

3. Powrót dziecka pod opieką osoby małoletniej.................................................…lat …… 

4. Decyzję, że dziecko będzie odbierane ze świetlicy przez niżej wymienione osoby 

upoważnione: 

IMIĘ I NAZWISKO DOKUMENT 

TOŻSAMOŚCI 

NUMER DOKUMENTU TELEFON PODPIS 

     

     

     

     



 

Mamy świadomość, iż świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach  od 

7.00 do 9.00 oraz od 12.00 do 16.00.  

 

Godziny przebywania dziecka w świetlicy szkolnej w tygodniu pracy szkoły: 

 
 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

Przed zajęciami 

lekcyjnymi 

Od godz……… 

Do godz……… 

Od godz……… 

Do godz……… 

Od godz……… 

Do godz……… 

Od godz……… 

Do godz……… 

Od godz……… 

Do godz……… 

Po zajęciach 

lekcyjnych 

Od godz……… 

Do godz……… 

Od godz……… 

Do godz……… 

Od godz……… 

Do godz……… 

Od godz……… 

Do godz……… 

Od godz……… 

Do godz……… 

 

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

informacje w formie pisemnej należy przekazać bezpośrednio wychowawcy świetlicy. Osobom 

nieupoważnionym oraz w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających dzieci 

nie będą przekazywane.  
 

 Wyrażam zgodę na publikację zdjęć i prac naszego dziecka na tablicy informacyjnej, stronie 
internetowej szkoły oraz w materiałach promujących szkołę.  

 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z „Regulaminem świetlicy”  

 Oświadczamy, iż przedłożone przez nas w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem 
faktycznym. 

 Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych na użytek zapisu dziecka do świetlicy 

szkolnej (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), /Dz. U. UE .L .2016. 119. 1 (tzw. 

RODO)/ 

Stara Wieś, dnia......................................... 

       …………………………………………… 

…………………………………………… 

           (podpisy rodziców / opiekunów prawnych) 

  



 

REGULAMIN ŚWIETLICY W STAREJ WSI 

1. Do świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci rodziców pracujących, lub w specjalnych 

okolicznościach za zgodą pana dyrektora szkoły. Podstawą przyjęcia jest złożona „Karta zgłoszenia dziecka do 

świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Starej Wsi”. 

2. Świetlica szkolna jest czynna od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 9.00 oraz od 12.00 do 16.00.  

O ewentualnym zamknięciu świetlicy wynikającym z planu pracy szkoły rodzic jest informowany na bieżąco na 

stronach internetowych szkoły, bądź osobiście przez wychowawców świetlicy.  

3. W świetlicy obowiązuje program i szczegółowy regulamin świetlicy, z którym dziecko jest zapoznawane na 

początku każdego roku szkolnego. Rodzic ma obowiązek zapoznać się z tym dokumentem, czego dowodem jest 

złożony prze niego podpis na karcie przyjęcia dziecka do świetlicy. 

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

5. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić się u wychowawcy po wejściu do świetlicy. Fakt ten jest zaznaczany 

w dokumentacji świetlicy. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy.  

 6. 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.  

8. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy  u wychowawcy (np. do 

toalety, biblioteki).   

8. Rodzice zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia i innej wymaganej dokumentacji szkolnej oraz 

niezwłocznej aktualizacji danych, w przypadku jakichkolwiek zmian np. informacji o stanie zdrowia, uczuleniach 

dziecka, numerów kontaktowych.  

9. Dzieci z oddziałów klas I-III ze świetlicy odbierają rodzice lub osoby przez nich wyznaczone w „Karcie 

zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej”, lub w szczególnych wypadkach osoby upoważnione pisemnym 

oświadczeniem, o ile rodzic nie wyraził zgody na samodzielny powrót dziecka do domu. Muszą jednak 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.  

11. Nauczyciele-wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, 

logopedą celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.  

12. W nagłych wypadkach, w celu kontaktu ze świetlicą rodzic zobowiązany jest korzystać z podanych numerów 

telefonów do szkoły.  NUMERY TELEFONÓW DO SZKOŁY: SEKRETARIAT 13 43 425 25  

13. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców/opiekunów prawnych lub osoby 

upoważnione nauczyciel pisemnie ma obowiązek powiadomienia o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły i policję, 

która kieruje dziecko do Pogotowia Opiekuńczego ( Dz. U z 2002r nr 11 poz.109 oraz Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 

69) 

14. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który 

zostaje przekazany do wiadomości Dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, a w razie potrzeby do opieki 

społecznej. 

                                                     

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

                                                        Data i podpisy rodziców/ opiekunów prawnych 



 

Bezpieczeństwo w czasie epidemii Covid-19. 

1. Do świetlicy szkolnej uczęszczają wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji 

w warunkach domowych.  

2. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów 

prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

3. W pomieszczeniach wykorzystanych na zajęcia świetlicowe wywieszono instrukcje z zasadami 

zachowania higieny. 

4. Sale świetlicowe, toalety oraz ciągi komunikacyjne są regularnie myte i dezynfekowane. 

5. Nauczyciele zobowiązani są do organizacji zajęć świetlicowych ograniczających bezpośredni 

kontakt uczniów ze sobą.  

6. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w świetlicy, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, 

skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. 

7. Salę przeznaczoną na organizację zajęć świetlicowych wietrzy się przynajmniej raz na godzinę. 

8. Nauczyciel podczas zajęć świetlicowych wyjaśnia dzieciom: 

a) jakie zasady obowiązują w szkole oraz świetlicy i dlaczego zostały wprowadzone,  

b) instruuje, pokazuje techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji mycia rąk, 

c) zwraca uwagę na to, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po 

skorzystaniu z toalety i po powrocie z pobytu na świeżym powietrzu, nie dotykały oczu, nosa i ust. 

9. Regularnie myjemy ręce po przyjściu do świetlicy, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego 

powietrza 

10. Uczniowie podczas zajęć świetlicowych przestrzegają zasad współżycia w grupie związanych 

z COVID-19 oraz respektują polecenia nauczyciela związane z COVID-19. 

11. Uczniowie posiadają swoje przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami. 

12. Osoby odbierające uczniów muszą być zdrowe i podczas odbioru dziecka powinny zachować 

wszelkie środki ostrożności (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust  

i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

13. Opiekunowie odprowadzający dzieci do i ze świetlicy mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej 

szkoły, zachowując zasady: 

 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

 dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

 dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

 opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych 

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).  

14. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia.  

15. Jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i 

niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły 

(rekomendowany własny środek transportu). 

       Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2020 r.  

 
 

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

                                                        Data i podpisy rodziców/ opiekunów prawnych 

 


