
WNIOSEK  ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

Proszę o przyjęcie  syna/córki……………………………………………               klasa ..............  

do świetlicy szkolnej w roku szkolnym  2016/2017. 

Dane dziecka i rodziców: 

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

Data i miejsce urodzenia:................................................................................................................ 

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

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

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

Miejsce pracy..................................................................................................................................... 

telefon: ............................................................... 

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

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

Miejsce pracy .................................................................................................................................. 

telefon: ......................................................... 

Dodatkowe informacje o dziecku: 

Stała choroba i ewentualne wskazówki jak w danym przypadku reagować, uczulenia, zastrzeżenia, 

zażywane leki itp. 

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

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

Cechy osobowościowe ( np. spokojne, otwarte, towarzyskie, nieśmiałe, ruchliwe, itp.) i ewentualne 

problemy emocjonalne ( np. nadpobudliwość, apatia, inne) 

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

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

Uzdolnienia:…………………………………………………………………………………………………... 

 Dziecko ma obowiązek (w miarę możliwości) odrabiać lekcje w świetlicy szkolnej (proszę zakreślić   

Państwa wybór):  

                                                  TAK                                      NIE  

Uczeń uczęszczający do świetlicy otrzymuje pomoc w zakresie odrabiania prac domowych w godzinach 

wyznaczonych w Ramowym rozkładzie dnia. 

              Wyrażam także zgodę na to, aby moje dziecko uczestniczyło w zajęciach, imprezach i wyjściach 

organizowanych w godzinach pracy świetlicy. 

Oświadczam, że podane informacje są zgodne z prawdą. 

Brzeg, dn. .................................         ....................................           ............................................... 

                                                          podpis matki/opiekuna prawnego                            podpis ojca/opiekuna prawnego 

Wypełnioną kartę należy złożyć u wychowawcy świetlicy lub wychowawcy klasy najpóźniej do 5.09.2016 r. 



                            INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY. 

 

1. 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.  

 

   Brzeg, dn.................................                      …………………………………… 

                                                                                   /podpis rodzica/ opiekuna/ 

2. Dziecko będzie odbierane przez:  

 

- rodziców (imiona i nazwiska, seria i numer dowodu osobistego)  

 

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

 

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

 - inne wyznaczone osoby: 

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

Imię i nazwisko                             stopień pokrewieństwa                                                          nr telefonu 

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

Imię i nazwisko                             stopień pokrewieństwa                                                          nr telefonu 

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

Imię i nazwisko                             stopień pokrewieństwa                                                          nr  telefonu 

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

Imię i nazwisko                             stopień pokrewieństwa                                                          nr  telefonu 

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

Imię i nazwisko                             stopień pokrewieństwa                                                          nr telefonu 

 

     …………………………………… 

                                                                                                   /data, podpis rodzica/ opiekuna/ 

                                                                                                          

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości , że szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka 

pozostającego na jej terenie w miejscach nie objętych opieką nauczyciela oraz poza godzinami pracy 

nauczycieli i wychowawców. 

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

                                                                                                   /data, podpis rodzica/ opiekuna/ 

Jednorazowe upoważnienia czy zezwolenia należy przekazywać w formie pisemnej ( na kartce lub w  

zeszycie kontaktów) 

 



WAŻNE INFORMACJE 

 

1. Świetlica jest czynna w godzinach  6.45 – 16.00 

2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.  

3. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest 

zgłosić swoje przyjście do wychowawcy świetlicy. 

4. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni, lub osoby przez nich upoważnione 

pisemnym oświadczeniem, (dzieci nie będą wydawane osobom będącym w stanie nietrzeźwym, bądź pod 

wpływem narkotyków).  

5. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym fakcie wychowawcę świetlicy. 

6. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących 

przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych 

zasad higieny, oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. 

7. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą 

rodzice/opiekunowie. 

8. Opiekunowie świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty osobiste 

uczniów. Prosimy o nie przynoszenie do szkoły wartościowych przedmiotów [np. telefonów komórkowych, 

urządzeń typu MP 3,  itp. elektronicznych zabawek]. 

9. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz niezwłocznej 

aktualizacji danych. 

Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców i mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do 

domu, muszą swoje wyjście zgłosić opiekunowi pełniącemu dyżur. 

10. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy [np. odbieranie dziecka przez 

osobę dotąd nie upoważnioną lub samodzielne wyjście itp.] rodzice muszą powiadomić wychowawców 

świetlicy na piśmie [z datą i podpisem]. 

11. Istnieje możliwość telefonicznego powiadomienia o opuszczeniu przez dziecko świetlicy szkolnej  

 nr telefonu : 77 444 34 38, 77 404 57 55, 7740457 56 

Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy. 

 

Brzeg, dnia…………….………. ………………………………………………… 

                                                                        /podpis rodzica/ opiekunów/ 

OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie: 

  • danych osobowych mojego dziecka oraz moich, jako rodziców/rodzica (opiekuna prawnego) 

  • wizerunku mojego dziecka w gazetkach i tablicach szkolnych oraz na stronie internetowej naszej szkoły  

 

Brzeg, dnia…………….………. ………………………………………………… 

                                                                        /podpis rodziców/ opiekunów/ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


