
    Karta Zapisu Dziecka do Świetlicy 

                                           na rok szkolny 2020/2021

I. WNIOSEK  RODZICÓW ( OPIEKUNÓW ) O PRZYJĘCIE DZIECKA  DO 
ŚWIETLICY  SZKOLNEJ

1. Imię i nazwisko ucznia………………………………………………………

2. Klasa ………………………………...………………………………………

3. Data i miejsce urodzenia……………….……………………………………

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

5. Nazwiska i imiona rodziców ( opiekunów prawnych ), adres zamieszkania :

matka  ………………………………………………………………………….

ojciec  ………………………………………………………………………….
6. Aktualne numery telefonów komórkowych :

matki……………………………………………………………………………

ojca  ………………………………………………………………………...….

W sytuacji zmiany numerów telefonów zobowiązuję się do natychmiastowego   podania 
nowego numeru telefonu

II. INFORMACJA O STANIE ZDROWIA DZIECKA

( przeciwwskazania, choroby, przyjmowane leki i inne mające wpływ na proces 
opiekuńczy)…………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………………………

Czy uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ?

NIE

TAK (z powodu)………………………………………………………................

Świadomy (a) odpowiedzialności karnej za podawanie nieprawdziwych danych 
oświadczam, że podane wyżej informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

.....



…………………

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU WYCHODZENIA DZIECKA ZE 
ŚWIETLICY 

1. Oświadczamy, że nasze dziecko będzie samodzielnie wychodzić ze świetlicy

poniedziałek o godz. ………………………………..

wtorek o godz. ……………………………………..

środa o godz. ………………………………………..

czwartek o godz.……………………………………

piątek o godz. ………………………………………..

Jeżeli dziecko będzie opuszczać świetlicę w innych godzinach niż podano w deklaracji, 
rodzice są zobowiązani do napisania upoważnienia. Wyłącznie w przypadku 
posiadania pisemnego upoważnienia uczeń może być wypuszczony ze świetlicy.

Dziecko nie może być wypuszczone ze świetlicy na podstawie rozmowy telefonicznej.

Za bezpieczeństwo naszego dziecka od momentu wyjścia ze świetlicy  do chwili jego 
powrotu do domu bierzemy na siebie całkowitą odpowiedzialność prawną.

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

            podpis matki                                     podpis ojca

2. Oświadczamy, że będziemy tylko i wyłącznie osobiście odbierać własne dziecko ze 
świetlicy.

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

podpis matki                         podpis ojca

3. Osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka ze świetlicy :

/wypełniają rodzice którzy nie złożyli oświadczenia w punkcie 1/

…………………………………………………………………………………



 Imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa, nr telefonu

……………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa, nr telefonu

…………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa, nr telefonu

…………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa, nr telefonu

Warunkiem wydania dziecka ze świetlicy szkolnej osobom wymienionym w punkcie 3 
jest potwierdzenie tożsamości upoważnionej osoby przez nauczyciela świetlicy (np. na 
podstawie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu ).

Jeżeli dziecko będzie odbierane przez osobę, która nie została wymieniona w punkcie 3 
rodzice zobowiązani są do napisania upoważnienia. Dziecko zostanie wydane wyłącznie
osobie posiadającej pisemne upoważnienie rodziców po okazaniu dowodu 
tożsamości.

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego 
dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej upoważnioną przez nas 
osobę.

Mam świadomość, że wychowawcy świetlicy szkolnej odpowiadają za 
bezpieczeństwo dziecka w godzinach pracy świetlicy czyli od godziny 7.00 do 
godziny 17.00, dziecko będzie odbierane punktualnie.

           ……………………                                                       …….………….....
                            podpis matki                                                             podpis ojca

WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH
( rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2018 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych).

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

data, podpis matki                                                                     data, podpis ojca



Regulamin Świetlicy Szkolnej

 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Krakowie

1. Świetlica jest integralną częścią Szkoły. Uczęszczają do niej dzieci z klas I - VIII które
muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy obojga rodziców - na 
wniosek rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające 
opieki w szkole. 

2. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie przez rodziców/opiekunów 
karty zgłoszenia. Wypełniona „Karta” musi zawierać: dane dziecka, aktualne telefony 
kontaktowe, wszelkie dodatkowe informacje o problemach dziecka ( zdrowotnych, 
wychowawczych i innych ważnych dla jego samopoczucia oraz bezpieczeństwa ).

3. Opiekę nad grupą pełnią wychowawcy świetlicy.

4. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zgłosiły
się samodzielnie do świetlicy, zostały przekazane przez rodzica lub wychowawcę klasy w
danym dniu pod jego opiekę.

5. Uczniowie zapisani do świetlicy szkolnej wychodzą samodzielnie zgodnie z podaną 
przez rodziców godziną wyjścia w karcie przyjęcia dziecka do świetlicy lub są odbierani 
osobiście przez osoby upoważnione.
Nie dopuszcza się informowania telefonicznego nauczyciela świetlicy o zmianach 
dotyczących sposobu odbioru dziecka ze świetlicy!

6. Po zakończeniu zajęć świetlicowych w razie nieodebrania dziecka do godziny 17.00 
oraz braku możliwości kontaktu z jego rodzicami/opiekunami prawnymi dziecko zostaje 
przekazane pod opiekę policji – podstawa prawna (Dz.U. z 2002 r. Nr 11 poz. 109 oraz 
Dz.U.z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ).

7. Rodzice, którzy zadeklarowali odbieranie dziecka, zobowiązani są do osobistego 
przychodzenia do sali świetlicy. Nie dopuszcza się telefonicznego wywoływania dzieci.



8. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały 
przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej po lekcjach. Nie podlega opiece 
wychowawców dziecko przebywające w szkole przed godz. 7.00 oraz po godz. 17.00.

9. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania zasad 
dotyczących bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny 
oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. Za szkody materialne 
wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.

10. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przynoszone przez dzieci przedmioty 
wartościowe tj. telefony komórkowe, drogie zabawki, pieniądze, tablety  itd.

11.Dzieci nie mogą przynosić do świetlicy swoich osobistych zabawek, gier itp.oraz nie 
mogą wymieniać się miedzy sobą żadnymi przedmiotami.

12.Uczeń przychodzący do świetlicy powinien posiadać własne przybory oraz materiały 
plastyczne.

13.W sali zostaną rozmieszczone w bezpiecznych miejscach płyny dezynfekujące ,z 
których dzieci będą korzystały pod nadzorem wychowawcy.

14.Swietlica będzie wietrzona nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w
Sali oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

15.W miarę możliwości zajęcia w świetlicy będą tak organizowane, aby uczniowie 
zachowywali dystans między sobą. Przy sprzyjającej aurze zajęcia będą się odbywały na 
placu zabaw.

16.Dzieci będą korzystały tylko z zabawek, gier ,które będzie można skutecznie 
zdezynfekować.

17.Do świetlicy będą mogli uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych 
wskazujących na infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 
kwarantannie lub w izolacji  w warunkach domowych.

18.W przypadku jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje u dziecka objawy wskazujące
na infekcję dróg oddechowych dziecko zostanie odizolowane w innym pomieszczeniu 
przy zapewnieniu odległości min. 2 m od innych osób, a następnie wychowawca 
niezwłocznie powiadomi rodziców o konieczności odbioru dziecka ze świetlicy.

19.Dzieci będą mogły swobodnie przemieszczać się w sali przy zachowaniu dystansu 
między sobą nie  będą organizowane zabawy grupowe sprzyjające bliższym kontaktom.



20. Zabrania się używania telefonów komórkowych w sali świetlicy.

21.. W przypadku, gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci oraz 
gdy rodzice nie przestrzegają regulaminu świetlicy dziecko może zostać usunięte z listy 
dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej. Od decyzji tej przysługuje rodzicowi 
odwołanie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od dnia poinformowania.

22.. Wychowawcy świetlicy informują wychowawców poszczególnych klas o 
funkcjonowaniu dziecka podczas zajęć świetlicowych.

23S. Świetlica dysponuje własnym funduszem złożonym z dobrowolnych wpłat 
rodziców. Fundusz przeznaczony jest na zakup materiałów do zajęć oraz pomocy 
dydaktycznych.

Zachowanie dziecka w świetlicy jest brane pod uwagę przy formułowaniu oceny 
zachowania ucznia w szkole.

Oświadczam, iż zapoznałem (łam ) się Regulaminem świetlicy.

Kraków, dnia …………….                                ………………………………………

                (Czytelny podpis osoby wypełniającej deklarację)


