
KARTA ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2022/2023 

W Szkole Podstawowej nr 54 im. Juliana Tuwima w Krakowie 

 
I. DANE OSOBOWE 

 

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

Data i miejsce urodzenia ……………………………………………….……..…………………………………… 

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

Imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej…………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy……………………………….……..…………………… 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego……………………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy ………………………………………………………… 

   

II. WAŻNE INFORMACJE O ZDROWIU DZIECKA (alergie, choroby przewlekłe) 

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

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

III. OŚWIADCZAM, ŻE DZIECKO BĘDZIE ODBIERANE PRZEZ RODZICÓW/PRAWNYCH 

OPIEKUNÓW LUB WYŁĄCZNIE PRZEZ NIŻEJ WYMIENIONE OSOBY: 

 

Upoważniona osoba odbierająca dziecko powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości. 

Lp Imię, nazwisko  Stopień pokrewieństwa Seria i nr dowodu osobistego 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

Każda z osób upoważnionych podała swoje dane dobrowolnie i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych. 

 

IV. OŚWIADCZAM, ŻE WYRAŻAM ZGODĘ NA SAMODZIELNY POWRÓT MOJEGO DZIECKA 

DO DOMU, WYJŚCIE ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ O GODZINNIE…………………………………….. 

 

Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu. 

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

                                                                                               (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

V. WYRAŻAM ZGODĘ I BIORĘ PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA POWRÓT DZIECKA POD 

OPIEKĄ OSOBY MAŁOLETNIEJ………………………………………………………………………… 

                                                                   (imię i nazwisko osoby małoletniej) 

              ……………………………………………………… 

                                                                                                (data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego)                                    

 

VI. ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU (NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ)  

WYRAŻAM ZGODĘ / NIE WYRAŻAM ZGODY na publikacje wizerunku mojego dziecka 

.................................................................. utrwalonego na zdjęciach wykonanych w czasie zajęć i uroczystości 

organizowanych w świetlicy, na stronie internetowej szkoły, stronie Facebook, lub gazetki szkolnej w związku z 

działalnością świetlicy. 

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

                                                                                              (data, podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

 

 



WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY  

Szkoły Podstawowej nr 54 im. Juliana Tuwima w Krakowie 

 

1. Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 7:00 - 17:00. 

2. Rodzice uczniów klas I – II uczący się na innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ul. Kolnej 2, 

którzy chcą skorzystać z transportu organizowanego przez Szkołę z głównego budynku Szkoły 

przy ul. Tynieckiej 122 zobowiązani są przyprowadzić dziecko najpóźniej do godz. 7:30 na 

świetlicę. O godzinie 7:30 Szkoła organizuje transport na inną lokalizację zajęć przy ul. Kolnej 2. 

Rodzice, którzy nie przyprowadzą dziecka do Szkoły na ul. Tyniecką 122 do godziny 7:30 

zobowiązani są przyprowadzić dziecko osobiście na inną lokalizację zajęć przy ul. Kolnej 2.   

3. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy. 

4. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym 

oddaleniu się.  

5. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela 

świetlicy. 

6. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP przez nauczycieli 

świetlicy. 

7. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie 

świetlicy.  

8. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych przedmiotów 

przyniesionych z domu. 

9. Za zaginione telefony i inne urządzenia techniczne świetlica nie ponosi odpowiedzialności. 

10. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu. 

11. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub upoważnieni przez nich opiekunowie, 

których dane są wpisane w karcie zapisu dziecka do świetlicy. 

12. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie 

umieścił w karcie zapisu dziecka do świetlicy. W takim przypadku rodzic zobowiązany jest 

poinformować nauczyciela świetlicy telefonicznie, a osoba odbierająca dziecko musi posiadać 

pisemne upoważnienie od rodziców / opiekunów prawnych. 

13. Rodzic zobowiązany jest do punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy.  

14. Oświadczam, że zapoznałem się z przepisami regulującymi funkcjonowanie świetlicy Szkoły, ze 

szczególnym uwzględnieniem czasu, w którym dzieci znajdują się pod opieką nauczycieli 

wychowawców, tzn. od godz. 7:00 do godz. 17:00. Każdorazowe przyprowadzenie dziecka do 

świetlicy wcześniej lub spóźnienie się po jego odbiór może skutkować powiadomieniem 

policji i odwiezieniem dziecka do pogotowia opiekuńczego. 

15. Nauczyciel ma obowiązek zatrzymania dziecka w szkole i zawiadomienia policji, kiedy stan 

osoby odbierającej dziecko nie gwarantuje jego bezpieczeństwa lub gdy osoba ta zachowuje 

się agresywnie (w przypadku podejrzenia, że osoba ta znajduje się pod wpływem alkoholu 

bądź narkotyków).  

 

 

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

                                                                                         data, podpis rodzica / opiekuna  prawnego 


