
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W 

ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

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

Data urodzenia:……………………… Klasa:………………………………………………………… 

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

Zainteresowania dziecka:……………………………………………………………………………… 

 

 

Informacja o rodzicach dziecka (opiekunach prawnych) 

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

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

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

 Telefon kontaktowy:…………………………………………………………………………… 

 

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o sposobie opuszczania przez dziecko świetlicy: 

I. Oświadczam, że moje dziecko wraca do domu autobusem szkolnym  TAK/ NIE do 

miejscowości………………………. 

− w poniedziałki o godzinie………………………… 

− we wtorki o godzinie……………………………... 

− w środy o godzinie……………………………….. 

− w czwartki o godzinie……………………………. 

− w piątki o godzinie……………………………….. 

II. Oświadczam, że moje dziecko może samodzielnie opuszczać świetlicę: TAK/NIE 

− w poniedziałki o godzinie………………………… 

− we wtorki o godzinie……………………………... 

− w środy o godzinie……………………………….. 

− w czwartki o godzinie……………………………. 

− w piątki o godzinie……………………………….. 

 

III. Oświadczam, że moje dziecko będzie odbierane ze świetlicy szkolnej TAK/ NIE około godziny 

…………………………….. 

Do odbioru dziecka upoważniam następujące osoby (Proszę wskazać wszystkie osoby 

upoważnione do odbioru dziecka. Osobom niewymienionym opiekun świetlicy nie wyda 

dziecka. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się wydanie dziecka pod warunkiem 

przedstawienia pisemnego upoważnienia dla wskazanej osoby w wiadomości Librus): 

1) …………………………………………………….. 

2) …………………………………………………….. 

3) ……………………………………………………... 

4) ……………………………………………………... 

5) ……………………………………………………… 

6) ……………………………………………………… 

 

 

…………………  ……………………….  ……………………… 

data   podpis matki (opiekunki prawnej)    podpis ojca (opiekuna prawnego) 

 



REGULAMIN DZIAŁANIA ŚWIETLICY SZKOLEJ 

 
1) Świetlica szkolna działa w następujących godzinach 7.00-8.15 oraz 11.45-16.00. Rodzice i 

opiekunowie zobowiązani są przestrzegać czasu pracy świetlicy. Po godzinie 16.00 wychowawca 

świetlicy podejmuje próbę telefonicznego skontaktowania się z rodzicami oraz informuje o sytuacji 

dyrektora szkoły. W razie wyczerpania wszystkich możliwości skontaktowania się z rodzicami/ 

opiekunami prawnymi wychowawca świetlicy zawiadamia policję. Do czasu odebrania dziecka przez 

rodziców lub osobę upoważnioną wychowawca zapewnia opiekę nad dzieckiem osobiście, na terenie 

szkoły. 
2) Dzieci przyprowadzane są i odbierane ze świetlicy szkolnej przez rodziców (opiekunów prawnych) 

lub osoby upoważnione w Karcie Zgłoszenia, które ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

dzieci w drodze do świetlicy oraz ze świetlicy do domu. 
3) Wszyscy uczniowie przebywający w szkole przed godziną 8.00, ze względów bezpieczeństwa 

zobowiązani są zgłosić się do wychowawcy w świetlicy. 
4) Osoby przyprowadzające dziecko (z klas I-III) są zobowiązane do każdorazowego zgłoszenia 

obecności dziecka w szkole, u nauczyciela w świetlicy. Starsze dzieci swoje przybycie zgłaszają 

samodzielnie. 
5) Osoby odbierające dziecko zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu u opiekunów. Nauczyciel 

powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko ze świetlicy. Wychowawca 

zezwala na wyjście dziecku dopiero wtedy, gdy rodzic/ osoba upoważniona znajduje się na 

terenie szkoły. 
6) W przypadki odbierania dziecka przez osobę nie wskazaną Karcie Zgłoszenia, musi ona posiadać 

pisemne upoważnienie czytelnie podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych w dzienniczku. 
7) Wychowawca odmówi wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko 

będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa, a także w sytuacji 

braku upoważnienia do odbioru w Karcie Zgłoszenia lub jednorazowego upoważnienia. 
8) Dzieci posiadające pisemne oświadczenie rodziców o samodzielnym powrocie ze świetlicy, zgłaszają 

każdorazowo swoje wyjście o określonej w deklaracji godzinie wychowawcy świetlicy. 
9) Dzieci nie mogą opuszczać świetlicy bez pozwolenia nauczycieli. 
10) Dziecko, które nie ukończyło 7 lat nie może opuszczać samodzielnie świetlicy ani zostać odebrane 

przez osobę, która nie ukończyła 10 lat (zgodnie z przepisami Kodeksu Ruchu Drogowego). 
11) Każdy uczestnik zajęć świetlicowych ma obowiązek dbać o wyposażenie świetlicy. 
12)   W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych urządzeń 

przyniesionych z domu. 
13)  Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe przyniesione 

przez dzieci z domu. 
14)  W świetlicy szkolnej mają zastosowanie wszystkie przepisy i regulaminy szkolne ( statut, przepisy 

BHP itd.). Dziecko przebywające na świetlicy zobowiązane  jest do przestrzegania  zasad zachowania 

na świetlicy oraz czynnego udziału w zajęciach. 
 
Oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych): 

I. Oświadczam, że zapoznałem się z przepisami regulującymi funkcjonowanie świetlicy szkolnej, ze 

szczególnym uwzględnieniem czasu, kiedy dzieci znajdują się pod opieką nauczycieli( tzn. od 

7.00 do 8.15 oraz od 11.45 do 16.00). 

II. Zobowiązuję się do pisemnego (wiadomość w Librus) powiadomienia wychowawców świetlicy 

szkolnej o każdorazowym odstępstwie od przedstawionego w Karcie Zgłoszenia sposobu 

opuszczania przez dziecko świetlicy szkolnej (ewentualnego powrotu innym autobusem, 

odebrania przez osobę nieupoważnioną lub samodzielnym powrocie do domu). 

W nagłych przypadkach zobowiązuję się powiadomić telefonicznie sekretariat szkoły  

( tel. 61-29-18-604) 

 

…………………  ……………………….  ……………………… 

data   podpis matki (opiekunki prawnej)    podpis ojca (opiekuna prawnego) 



 

Aneks nr 1 

do Regulaminu Świetlicy Szkolnej 

 w związku z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego w związku zagrożeniem 

COVID 19  

obowiązujący od 1 września 2020 do odwołania 
 

1. Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji. 

2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej oraz na stołówce (godzinny ranne), a także 

na boisku szkolnym (godziny popołudniowe). Należy unikać zmiany pomieszczeń oraz wymiany 

uczniów w grupach. 

3. Organizowane zajęć, w miarę możliwości, odbywa się z zachowaniem dystansu społecznego (1, 5 

metra). 

4. W trakcie trwania zajęć świetlicowych nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sali co najmniej 

1 raz na godzinę.  

5. Środki do dezynfekcji  są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp 

nauczycielowi. 

6. Obowiązują ogólne zasady higieny : częste mycie rąk (przed wejściem do świetlicy szkolnej, 

przed posiłkiem, po powrocie z boiska szkolnego), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

7. Do szkoły przynosimy tylko niezbędne przedmioty.  Uczniowie powinni posiadać własne 

przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi.  

8. W świetlicy szkolnej dostępne są tylko te zabawki i sprzęty, które można łatwo zdezynfekować. 

9. Opiekun przyprowadzający lub odbierający dziecko ze świetlicy szkolnej zobowiązany jest do 

dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły, zakrycia ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego 

wobec wszystkich osób przebywających w budynku szkoły. Zabrania się przebywania w 

przestrzeni szkoły osobom z objawami infekcji, przebywającym na kwarantannie lub w izolacji. 

10. W sytuacji zaobserwowania u dziecka objawów sugerujących chorobę zakaźną, w tym kaszlu, 

temperatury wskazującej na stan podgorączkowy lub gorączkę, wychowawca odizoluje ucznia 

zachowując dystans minimum 2 metrów od innych uczestników zajęć. Następnie niezwłocznie 

poinformuje rodzica lub opiekuna prawnego o konieczności pilnego odebrania dziecka ze szkoły. 

11. W razie konieczności kontakt rodzica/ opiekuna prawnego z nauczycielem odbywa się poprzez 

dziennik elektroniczny lub na numer telefonu podany w Karcie Zapisu. 

  

 


