
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej  

w Szkole Podstawowej im. M Kowalskiego w Rzykach 

rok szkolny 2021/22 

 I Dane osobowe: 

 Imię i nazwisko dziecka: …………………………………………………. 

  klasa: …………...      wychowawca: ……………………………………… 

II Dane kontaktowe Rodziców:  

matka………………………. tel…. ……………….  ojciec………………………   tel………………… 

           (imię i nazwisko)             (imię i nazwisko) 

III. Informacje o dziecku 

• Oświadczam, że moje dziecko ukończyło/nie ukończyło 7 lat*. 

• Jeżeli ukończyło 7 lat, na moją odpowiedzialność może/nie może * wychodzić 

samodzielnie ze świetlicy do domu. 

• Upoważniam do odbioru mojego dziecka ze świetlicy szkolnej: 
 

Lp. Imię i nazwisko osoby upoważnionej: 
Stopień  

pokrewieństwa 

1. 
 
 

 

2. 
 
 

 

3. 
 
 

 

 

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

domu należy dokonać pisemnej adnotacji w Karcie Zgłoszenia (u wychowawcy 

świetlicy). 

• Oświadczam, że dziecko będzie odbierane ze świetlicy do godziny 15.00. 

 

IV. Dziecko będzie uczęszczało na zajęcia świetlicowe w godzinach: 

dzień od - do (przed zajęciami) od - do (po zajęciach) 

poniedziałek   

wtorek   

środa   

czwartek   

piątek    

 
V. Inne ważne informacje o dziecku: 

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

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

                                                                                …………………………………………….. 
*  niewłaściwe skreślić                                               data i  podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
 



 
 

REGULAMIN ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ  

im. M. KOWALSKIEGO W RZYKACH 

 

1. W przyjęciu do świetlicy pierwszeństwo mają dzieci rodziców pracujących  

i samotnie wychowujących.  

2. Dzieci nie mogą samowolnie opuszczać świetlicy. O każdym wyjściu muszą     

poinformować wychowawcę świetlicy.  

3. Dzieci z klas I – III odprowadzane są po zakończeniu zajęć do świetlicy przez 

wychowawcę lub   nauczyciela prowadzącego ich ostatnią lekcję. 

4. Dzieci, które nie ukończyły 7 lat, są odbierane ze świetlicy przez 

rodziców/opiekunów prawnych i inne osoby upoważnione (wpisane do Karty 

Zgłoszenia). 

5. Wychowawcy świetlicy nie biorą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty 

pozostawione w świetlicy szkolnej. 

6. Za zniszczenie przez dziecko gier, zabawek lub innego wyposażenia świetlicy, 

materialnie odpowiadają rodzice/opiekunowie. 

7. Wychowawcy świetlicy na bieżąco współpracują z rodzicami, wychowawcami klas 

oraz pedagogiem szkolnym. 

8. W przypadku nieodpowiedniego zachowania dziecka w świetlicy (zagrażającego 

bezpieczeństwu własnemu lub innych dzieci) wychowawcy świetlicy powiadamiają 

rodziców/prawnych opiekunów. 

9. Przyjmowanie uczniów do świetlicy szkolnej odbywa się wyłącznie na podstawie 

pisemnego zgłoszenia rodziców lub opiekunów dziecka (karta zgłoszenia do pobrania w 

świetlicy lub na stronie internetowej szkoły). 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem świetlicy w Szkole Podstawowej  

im. M. Kowalskiego w Rzykach 

 

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

                                                                              data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 


