
KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE

Rok szkolny 2018/2019

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6.40-16.40 
w dni zajęć szkolnych.

Proszę o przyjęcie dziecka .........................................................................................................................

uczennicy/ucznia klasy ............... do świetlicy szkolnej w roku szkolnym  2018/2019

1. DANE OSOBOWE DZIECKA:

Imię i Nazwisko
Data i miejsce urodzenia
Adres zamieszkania

2. IMIONA I NAZWISKA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

MATKA
Nr telefonu 
kontaktowego

OJCIEC
Nr telefonu 
kontaktowego

3.DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU (Jeżeli dziecko wymaga szczególnej opieki )

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

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

4.   Oświadczenie rodziców / opiekunów o sposobie opuszczania przez dziecko świetlicy 

 dziecko może opuścić świetlicę samodzielnie:
□ TAK               □ NIE  (wstaw znak  x)      o godzinie:

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

Godziny

Oświadczam, że w sytuacji samodzielnego powrotu do domu biorę pełna odpowiedzialność 
za bezpieczeństwo dziecka w drodze ze szkoły.

Zielona Góra, dn. …………………………..           …………………………………………………….
                                                                                              podpis rodzica /opiekuna prawnego

 dziecko może być odbierane ze świetlicy przez upoważnione osoby:
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Oświadczam, że upoważniam powyżej podane osoby do odbioru mojego dziecka ze świetlicy.

Zielona Góra, dn, …………………                  ……………………………………………………………..
                                                                                              podpis rodzica /opiekuna prawnego

 Dziecko będzie odbierane przez starsze niepełnoletnie rodzeństwo (ukończone 10 lat):

                                                        

………………………………………………………………………………………………………………………
ucznia/uczennicę klasy ……………… szkoły ……………………………………………...................                   
Biorę całkowitą odpowiedzialność za powrót mojego dziecka ze szkoły pod opieką w/w rodzeństwa.  

Zielona Góra, dn, …………………                  ……………………………………………………………..
                                                                                              podpis rodzica /opiekuna prawnego

Informacje dodatkowe:
 Mając na względzie bezpieczeństwo Państwa dziecka, w przypadku zaistnienia potrzeby opuszczenia świetlicy 

w sposób inny niż wskazany powyżej (np. samodzielne wyjście, odbiór dziecka przez innego członka rodziny, 
znajomego czy rodzica innego ucznia) prosimy o dostarczenie pisemnej informacji na ten temat. Informacja 
powinna zawierać datę i godzinę samodzielnego wyjścia i dane osobowe osoby upoważnionej do odbioru 
dziecka inne, jak podane w karcie zapisu wraz z numerem dowodu osobistego i wyrażeniem zgody na 
udostępnienie danych osobowych osoby upoważnionej. W informacji wymagany jest czytelny podpis rodzica..

 Nie wypuszczamy dzieci w sytuacji, kiedy zgłaszają to Państwo telefonicznie.    
                                            

Zielona Góra, dn.………………..              ..................................................................
                                                podpis rodzica /opiekuna prawnego

Zajęcia dodatkowe na terenie szkoły

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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lp.
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do

odbierania dziecka ze świetlicy

Wyrażam zgodę na okazanie
dowodu osobistego w celu
zweryfikowania tożsamości

Podpis osoby upoważnionej

1.

2.

3.

4.

5.



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

Zielona Góra, dn.………………..              ..................................................................
                                                podpis rodzica /opiekuna prawnego

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze

1. Świetlica szkolna jest czynna od godziny 6.40 do godziny 16.40. 
2. Nabór uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie karty zapisu dziecka do świetlicy szkolnej 

zawierającej informacje o uczniu i formie opuszczania przez niego świetlicy. Kartę wypełniają rodzice
lub prawni opiekunowie dziecka.

3. Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego 
wejścia na teren świetlicy do momentu jego odebrania przez osoby do tego upoważnione lub 
samodzielnego wyjścia

4. Nie podlega opiece wychowawców dziecko pozostawione w szkole przed godziną 6.40, a także 
dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić każdorazowo swoje przyjście
do świetlicy.

5. Rodzice/opiekunowie dziecka są zobowiązani do uzupełnienia karty zapisu oraz jej aktualizacji.

6. O wszelkich zmianach dotyczących sposobu odbierania dziecka ze świetlicy, rodzice są zobowiązani 
powiadomić wychowawcę świetlicy na piśmie (z uwzględnieniem informacji ujętych w Karcie zapisu 
dziecka do świetlicy szkolnej). Bez takiego  upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.

7. Dziecko przebywające w świetlicy jest zobowiązane do przestrzegania określonych zasad dotyczących
przede wszystkim: bezpiecznego pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania, przestrzegania zasad 
higieny osobistej oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy

8. Obowiązkiem rodziców lub opiekunów jest punktualne odbieranie dziecka ze świetlicy szkolnej.        
W przypadku nieodebrania ucznia podjęte zostaną określone odpowiednią procedurą działania. 

9. Zajęcia w świetlicy odbywają się według „Ramowego rozkładu zajęć w świetlicy”

 Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 18 
       w Zielonej Górze dołączonym do karty zapisu.

Zielona Góra, dn, …………………                  ……………………………………………………………..
                                                                                              podpis rodzica /opiekuna prawnego
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