
Załącznik Nr 1 
Do regulaminu Świetlicy w ZSP Nr 3  

 

KARTA ZGŁOSZENIA  DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
na rok szkolny 2015/2016 

Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej mojego dziecka, ucznia (uczennicy) klasy …………………………………..  

Imię i nazwisko dziecka  

Data i miejsce urodzenia dziecka  

Adres zamieszkania dziecka  

Nazwiska i imiona 
rodziców / prawnych 
opiekunów dziecka 

Matki   

Ojca   

Telefon domowy  

Aktualne numery 
telefonów 
komórkowych 

Matki   

Ojca   

Dodatkowe informacje o dziecku (przeciwwskazania, choroby itp.): …………………………………………………………… 

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

Oświadczam, że podane wyżej informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

Podpis osoby wypełniającej deklarację :  ……………………………………………………………….. 

Czy dziecko może wychodzić samo ze świetlicy do domu (nie dotyczy dzieci 6-letnich) 

Jeśli tak – wypełniamy tylko oświadczenie                      Jeśli nie – wypełniamy tylko upoważnienie 

OŚWIADCZENIE  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka 

…………………………………………………  do domu i przyjmuję na siebie całkowitą odpowiedzialność za 

jego bezpieczeństwo 

      ….…………………………………………………………………….. 
                                                                                (podpis rodzica/opiekuna dziecka) 

 

UPOWAŻNIENIE 

Upoważniam do odbierania ze świetlicy wyłącznie niżej wymienione osoby(oprócz rodziców)    

1.  …………………………………………………  2. ………………………………………………… 

3.  …………………………………………………  4. ………………………………………………… 

Jeśli dziecko ma odebrać inna osoba  niż wyżej wymienione, musi przynieść pisemne upoważnienie 
rodziców  
        
       ….…………………………………………………………………….. 
                                                                                 (podpis rodzica/opiekuna dziecka) 



 

Wyciąg z Regulaminu świetlicy  

ZSP Nr 3  w Rogowie Opolskim 

1. Świetlica szkolna zapewnia stałą opiekę w godzinach 12.35 - 15.00 (po zakończeniu zajęć) dzieciom, 
których rodzice pracują.  

2. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie przez rodziców w terminie określonym przez 
szkołę wypełnionej karty zgłoszenia. 

3. Wychowawcy odpowiadają przede wszystkim za bezpieczeństwo dzieci, które aktualnie przebywają 
w świetlicy szkolnej. 

4. Dzieci uczęszczające na zajęcia dodatkowe odbiera ze świetlicy i przyprowadza do niej nauczyciel 
prowadzący te zajęcia. 

5. Wychowawcy świetlicy informują wychowawców klas o zachowaniu i postawie dziecka podczas 
zajęć świetlicowych. Informacje te uwzględnia się przy ustalaniu oceny zachowania. 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem pracy świetlicy oraz zobowiązujemy się do ścisłej 
współpracy z wychowawcami świetlicy w celu zapewnienia dziecku jak najlepszych warunków pobytu. 

 

………………………………..            ……………………………………………………………….. 
     (miejscowość, data)                                        (podpisy rodzica / opiekuna) 

 

 

 

Deklaruję pobyt mojego dziecka  w świetlicy do  godziny :      

    

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

     

 

 


