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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY 

NA ROK SZKOLNY 2014/2015 
(kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka) 

 

 
Proszę o przyjęcie do świetlicy ………………………………………………, klasa…………. 
 

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………….. 

 
Data i miejsce urodzenia ……………………………………., Nr tel. domowego…………….. 

 

Imię i nazwisko: matki ……………………………….., ojca ……………………...…….......... 

 
Nr tel. kom. matki …………………………., Nr tel. kom. ojca……………………………….. 

 

 

1. Pobyt dziecka w świetlicy: 
 
 PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ 

LEKCYJNYCH. 

PO ZAKOŃCZONYCH ZAJĘCIACH 

LEKCYJNYCH. 

PONIEDZIAŁEK od godz……….. do godz………… od godz……….. do godz………… 

WTOREK od godz……….. do godz………… od godz……….. do godz………… 

ŚRODA od godz……….. do godz………… od godz……….. do godz………… 

CZWARTEK od godz……….. do godz………… od godz……….. do godz………… 

PIĄTEK od godz……….. do godz………… od godz……….. do godz………… 

 

 

 
  ……………………                                                     ………………………………………… 
                    (data)                                                                                                                                  (podpis rodzica/opiekuna) 

 
 

 

2. Sposób odbierania dziecka ze świetlicy. 
 

1) Dziecko będzie odbierane ze świetlicy przez rodziców/opiekunów lub inne osoby pełnoletnie 

(proszę wpisać imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa): 
 

1 …………………………………………………………………………………… 

 

2 …………………………………………………………………………………… 
 

3 …………………………………………………………………………………… 

 
4 …………………………………………………………………………………… 

 

 

  ……………………                                                     ………………………………………… 
                    (data)                                                                                                                                  (podpis rodzica/opiekuna) 
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     2) Dziecko może wychodzić ze świetlicy pod opieką niepełnoletniego rodzeństwa:  

     1 ...................................................................                    

     2.................................................................... 

     3....................................................................... 

 

  ……………………                                                     ………………………………………… 
                      (data)                                                                                                                                  (podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

Wychowawcy zwalniają dziecko tylko na podstawie informacji pisemnej od rodziców! 

 

3) Dziecko będzie samodzielnie opuszczało świetlicę i wracało do domu na całkowitą 

odpowiedzialność rodziców/opiekunów: 

 

poniedziałek  o godz ………….. 
 

wtorek  o godz ………….. 
 

środa  o godz ………….. 
 

czwartek o godz ………….. 
 

piątek  o godz ………….. 

 

 

  ……………………                                                     ………………………………………… 
                    (data)                                                                                                                                  (podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

3. Informacje ogólne: 

 
1) Świetlica szkolna czynna jest w godzinach  7.15 – 15.30  (z drobnymi przerwami w czasie  zajęć 

lekcyjnych). 

 

2) Uczeń zgłasza się do świetlicy samodzielnie informując o swoim przybyciu przed lub po swoich 

zajęciach lekcyjnych – od tego momentu pozostaje pod opieką nauczyciela – wychowawcy. 
 

3) Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących 

bezpiecznego pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz 

szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. Zachowanie dziecka w świetlicy może mieć 

wpływ na jego oceną z zachowania. 

 

4) W miarę Państwa możliwości prosimy o dostarczenie podstawowej wyprawki dla dziecka:, bloki 

kolorowe A4 lub A3, papier kolorowy , klej, farby plakatowe,  plastelina. 

 
                                

                            Zapoznałem/am się: 

 

 

……………………                                                     ………………………………………… 
                    (data)                                                                                                                                  (podpis rodzica/opiekuna) 


