
KARTA ZAPISU DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

w roku szkolnym 2019/2020 

 

1. Dane osobowe dziecka: 

Imię i nazwisko  

Klasa  

Adres zamieszkania  

 

2. Dane osobowe Rodziców (prawnych opiekunów): 

Imię i nazwisko Matki  

Numer telefonu  

Adres zamieszkania  

Oświadczam że pracuje 

TAK/ NIE  
 

Imię i nazwisko Ojca  

Numer telefonu  

Adres zamieszkania  

Oświadczam że pracuje 

TAK/ NIE  
 

 

3. Informacje o zdrowiu dziecka (choroby, alergie, przyjmowane leki, itp.): 

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

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

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

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

 

4. Osoby upoważnione do odbioru dziecka: 

IMIĘ I NAZWISKO STOPIEŃ 

POKREWIEŃSTWA 

WYRAŻAM ZGODĘ NA 

OKAZANIE DOWODU 

OSOBISTEGO W CEU 

ZWERYFIKOWANIA 

TOŻSAMOŚCI 

NUMER TELEFONU 

KONTAKTOWEGO 

 MATKA   

 OJCIEC   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego odbioru z placówki 

przez wskazaną powyżej, upoważnioną osobę.  
 

…................................................................................................czytelny podpis matki/ ojca 
 



UWAGA! 

 

 Upoważniam córkę / syna ……………………………………………. w wieku ………………. do odbierania 

ze świetlicy szkolnej mojego dziecka ……………………………………………………….………………… w 

roku szkolnym 2019/2020. Jednocześnie oświadczam, że ponoszę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo, 

zdrowie i życie mojego dziecka podczas jego powrotu do domu.  

 

   …................................................................................................czytelny podpis matki/ ojca  

 

 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę i ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót mojego dziecka 

............................................................. do domu o godzinie.........................................................., bądź po 

uzgodnieniu z wychowawcą świetlicy.  

 

   …................................................................................................czytelny podpis matki/ ojca 
 

 

5. Informacje dodatkowe: 

a. Zobowiązuję się do pisemnego powiadamiania wychowawców świetlicy o wszelkich zmianach dotyczących 

dziecka. 
b. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty osobiste 

uczniów. Prosimy o nie przynoszenie do świetlicy szkolnej wartościowych przedmiotów (telefonów 

komórkowych, MP3, PSP, ZABAWEK!!!, itp.) 
c. Przyjmuję do wiadomości, że wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka, które po 

skończonych lekcjach nie zgłosiło się do świetlicy szkolnej a przebywa na terenie szkoły. 
d. Dziecko przebywające na świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania zasad dotyczących przede wszystkim 

bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny, oraz szanowania 

sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. 
e. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice. 

f. W świetlicy cały rok szkolny obowiązuje zmiana obuwia. 

g. Świetlica chętnie przyjmie wszelką pomoc (papier ksero, książki, czasopisma, gry, zabawki, artykuły 

papiernicze, itp.) 

…................................................................................................czytelny podpis matki/ ojca 

 

 

 

PROCEDURA ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

1. Rodzice, prawni opiekunowie zobowiązani są do terminowego odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej (zgodnie 

ze złożoną wcześniej deklaracją zapisu dziecka), jednak nie później niż do godziny 16:30.  

2. W przypadku nieodebrania dziecka do 16:30 nauczyciel kontaktuje się z rodzicem, opiekunem prawnym lub 

osobami upoważnionymi do odbioru dziecka. W sytuacji braku jakiegokolwiek kontaktu nauczyciel 

powiadamia dyrektora szkoły, a następnie policję. 

3. Niedopuszczalne jest odebranie dziecka ze świetlicy szkolnej przez rodzica bądź opiekuna prawnego będącego 

pod wpływem alkoholu. Wówczas wychowawca świetlicy podejmuje kontakt z pozostałymi osobami 

upoważnionymi do odbioru dziecka. W przypadku braku kontaktu z w/w osobami wychowawca świetlicy 

powiadania o fakcie  dyrektora szkoły, a następnie wzywa policję.  

4. W przypadku odbioru dziecka ze świetlicy przez osobę niepełnoletnią, upoważnioną do odbioru przez rodzica, 

rodzic ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci. 

5. W przypadku nagminnego nieprzestrzegania procedur odbioru przez rodziców, opiekunów prawnych, dziecko 

zostanie skreślone z listy dzieci uczęszczających do świetlicy. 

   

…................................................................................................czytelny podpis matki/ ojca  


