
 

 

KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 54 IM. JULIANA TUWIMA  

W KRAKOWIE 
 

 

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

 

Klasa: …………………… 

 

Adres zamieszkania:………………………………………………………………………………… 

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

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych) 

 1. matki ……………………………………………………………………………………… 

 2. ojca ……………………………………………………………………………………….. 

 

Numery telefonów 

 1. matki……………………………………………………………………………………… 

 2. ojca ……………………………………………………………………………………….. 

Czy obydwoje rodzice pracują? ( tak/nie) ……………………………………………………………….. 

Ważne informacje o zdrowiu dziecku (stałe choroby, dolegliwości, uczulenia, powody do szczególnej uwagi ze strony 

wychowawcy): 

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

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

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

Do której godziny dziecko będzie najczęściej przebywało w świetlicy? (Proszę wstawić „x” przy wybranej godzinie) 

Czy dziecko będzie korzystało ze świetlicy rannej przed lekcjami?  

Jeśli tak, to proszę podać od której godziny najczęściej będzie przebywało dziecko na świetlicy.  

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

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

 
 
 
 
 

 

INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY 

I. Oświadczam, że dziecko będzie odbierane przez rodziców/prawnych opiekunów lub wyłącznie przez niżej wymienione 
osoby: 

 

 

                                                               

 

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

                                                                                             (data, podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 

II. Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu, 

wyjście ze świetlicy szkolnej o godzinie ................................................................................................................ 

 

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

 

………………………………………………………… 

                                             (data, podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 

III. Wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność za powrót dziecka pod opieką osoby małoletniej    

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

…………………………………………………………………(data, podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 

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

w formie pisemnej należy przekazywać bezpośrednio do wychowawcy świetlicy 

14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 

       

Imię i nazwisko osoby upoważnionej Podpis osoby upoważnionej 

 

Wyrażam zgodę na wskazanie/wyznaczenie mnie przez 

rodziców/opiekunów prawnych dziecka do odbioru go ze 

świetlicy/szkoły w roku szkolnym 2020/2021 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 



 

 

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY   

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 IM. JULIANA TUWIMA W KRAKOWIE 

 

1. Dziecko przychodząc do świetlicy zgłasza nauczycielowi świetlicy swoją obecność. 

2. Uczeń zapisany do świetlicy od razu po zakończeniu zajęć lekcyjnych /dodatkowych/ ma obowiązek przyjść do 

świetlicy. 

3. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet  

 krótkotrwałym oddaleniu się. Uczeń może  wychodzić ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela – opiekuna 

świetlicy. 

4. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela  

 świetlicy. 

5. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zostaje zapoznany z zasadami BHP i ma obowiązek ich przestrzegać.  

6. Uczeń korzystający ze świetlicy szkolnej ma obowiązek szanować zabawki i dbać  

o wyposażenie świetlicy. Za ich zniszczenie może zostać zobowiązany  do naprawy lub odkupienia.   Zauważone 

uszkodzenie uczeń powinien zgłosić wychowawcy. 

7. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą 

rodzice/opiekunowie. 

8. W świetlicy uczeń nie może korzystać z telefonu komórkowego, MP3 oraz innych   

 przedmiotów przyniesionych z domu, bez pozwolenia nauczyciela. 

9. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przyniesione przez uczniów z domu. 

10. W świetlicy obowiązuje obuwie zamienne. 

11. Uczeń ma obowiązek dbać o wygląd i dbać o higienę osobistą. 

12. Tornistry i pozostałe rzeczy uczeń pozostawia w wyznaczonym do tego miejscu. 

13. Uczeń ze świetlicy absolutnie nie rusza cudzych rzeczy. 

14. Uczeń powinien aktywnie uczestniczyć w niesieniu pomocy młodszym. Uczeń jest   

 koleżeński. Zwraca się uprzejmie do kolegów.  

15. Podczas spożywania posiłków uczeń powinien zachowywać się zgodnie z powszechnie   

 przyjętymi zasadami kulturalnego spożywania posiłków. 

16. Uczniowie  nie przeszkadzają sobie nawzajem oraz wychowawcy podczas   

 prowadzenia zajęć.   

17. Uczeń wypełnia wszystkie polecenia wychowawców i stosuje się do rozkładu dnia. 

18. Uczniowie powinni używać form grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę,   

 dziękuję, przepraszam. 

19. Po skończonych zajęciach lub zabawie uczeń zostawia po sobie porządek – rodzic czeka na dziecko. 

20. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do   

 domu. 

21. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez Nich    

 opiekunowie, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. 

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

 nie umieścił w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma pisemne   

 upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka. 

23. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy  

 o odbiorze dziecka ze świetlicy. 

24. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełniani a karty zapisu do świetlicy oraz niezwłocznej 

aktualizacji danych.  

25. Rodzice/ opiekunowie prawni o wszelkich zmianach dotyczących pobytu ucznia w świetlicy należy pisemnie 

przedłożyć informacje  wychowawcy świetlicy.  

26. Rodzice/ opiekunowie prawni mają obowiązek poinformować wychowawcę świetlicy na piśmie na jakie zajęcia 

dodatkowe pozalekcyjne dziecko uczęszcza (ma być wypuszczane) oraz poinformować o każdej zmianie 

(zapis/wypis). 

27. Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00. 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjmuję do wiadomości i stosowania  

 

 

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

     Data, czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 


