
KARTA PRZYJĘCIA DZIECKA 

DO ŚWIETLICY 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.H.SIENKIEWICZ W JACZOWIE 

ROK SZKOLNY 2018/2019 

 
Klasa …………… 

KARTA PRZYJĘCIA DZIECKA DO ŚWIETLICY 

  

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

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

Telefon domowy                                 ………………………………………………………….. 

Imiona 

Rodziców/Opiekunów             ………………………………………………………………… 

Telefon do mamy / pieczątka zakładu pracy  …………………………………….................... 

 

 

 

 

Telefon do taty / pieczątka zakładu pracy ……………………………………......................... 

 

  

Oświadczam, że zostałem/łam zapoznany/na z art. 23 Ustawy o ochronie danych osobowych i 

wyrażam zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie w zakresie procesu opiekuńczo-

wychowawczego mojego dziecka . 

  

……………………………............... 
Podpis Rodziców/Opiekunów 

  

 

 

 

OŚWIADCZENIA: 

  

1. Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za samodzielne opuszczenie świetlicy i 

powrót dziecka ze szkoły lub w towarzystwie rodzeństwa. 

Proszę o wypuszczenie dziecka o godz. …………………………… 

 

…………………………………………… 
Podpis Rodziców / Opiekunów 

  



2. Oświadczam, że dziecko będzie odbierane ze świetlicy przez  upoważnione osoby 

pełnoletnie. 

    Dane osoby upoważnionej: 

  

• Imię i nazwisko (nr dowodu osobistego)     

   ……………………………………………………. 

• Imię i nazwisko (nr dowodu osobistego)   

     ……………………………………………………. 

• Imię i nazwisko (nr dowodu osobistego)     

   ……………………………………………………. 

• Imię i nazwisko (nr dowodu osobistego)     

   ……………………………………………………. 

 

………………………………….. 
Podpis Rodziców! Opiekunów 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zasady  funkcjonowania  świetlicy 

  

1.     Do  świetlicy  mogą  uczęszczać  Dzieci z  klas  0 – III (tylko Rodziców pracujących). 

2.     Dzieci  zapisane  do  świetlicy  zobowiązane  są  do  przestrzegania  regulaminu. 

3.     Rodzice  Dzieci  świetlicowych  zobowiązani  są  do  przestrzegania  poniższych  zasad: 

      świetlica czynna jest w godzinach  630– 1600 

 

 w dokumentach świetlicy musi być karta świetlicowa z aktualnymi danymi (w razie 

ich zmiany w trakcie roku prosimy o uaktualnienie karty) 

 wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania Dziecka (osoby inne niż 

upoważnione, samodzielne wyjścia) Rodzice powiadamiają wychowawców świetlicy 

na datowanym i podpisanym piśmie; bez takiego upoważnienia Dziecko nie będzie 

mogło opuścić  świetlicy 

 jeżeli Dziecko zapisane jest na zajęcia pozalekcyjne w szkole Rodzice zawiadamiają   

o tym wychowawców świetlicy (także o każdej zmianie godzin tych zajęć) 

 wszelkie sprawy związane z  funkcjonowaniem świetlicy Rodzice  mogą  zgłaszać       

i  omawiać  z  wychowawcami świetlicy szkolnej. 

 za  szkody  wyrządzone  przez  Dziecko  odpowiedzialność ponoszę  Rodzice 

 za  cenne  rzeczy  przyniesione  do  świetlicy  wychowawca  nie  ponosi 

odpowiedzialności 

 w  przypadku  odebrania  Dziecka  ze  świetlicy i  przyprowadzenia  Go  ponownie         

w tym  samym  dniu  należy zgłosić  to  wcześniej  wychowawcy 

 dzieci nieodebrane ze świetlicy do godz. 1700  są uznane za dzieci porzucone                

i wychowawca ma obowiązek powiadomić odpowiednie instytucje o zdarzeniu. 

  

  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami funkcjonowania świetlicy. 

  

…………………………………….. 
data i podpis rodzica/opiekuna 

  

 


