
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

KARTĘ WYPEŁNIAJĄ RODZICE LUB PRAWNI OPIEKUNOWIE DZIECKA 

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

klasa …................. 

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

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

Imię i nazwisko matki................................................................ tel............................................ 

Imię i nazwisko ojca.....................................................................tel........................................... 

Dodatkowe informacje o dziecku (stan zdrowia, alergie): 

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

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

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

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

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

 

INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY 

WARIANT I 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu, wyjście ze 

świetlicy szkolnej. 

Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do 

domu. 

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

                                                                    (data, podpis rodzica, opiekuna) 

 



WARIANT II 

Oświadczam, że będę odbierać dziecko osobiście lub wyłącznie przez niżej wymienione osoby: 

 

LP. Imię i nazwisko osoby 
upoważnionej 

oraz numer telefony 

Rodzaj 
pokrewieństwa lub 

znajomości 

Wyrażam zgodę na okazanie 
dowodu osobistego w celu 
zweryfikowania tożsamości 

1. 
 
 

   

2. 
 
 

   

3. 
 
 

   

4. 
 
 

   

5. 
 
 

   

 

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

                                                                (data, podpis rodzica, opiekuna) 

 

WARIANT III 

Wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność za powrót dziecka pod opieką osoby małoletniej: 

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

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

                                                                          (data, podpis rodzica, opiekuna) 

 

W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu informacje                     

w formie pisemnej należy przekazywać bezpośrednio do wychowawcy świetlicy. 

 



PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE: 

1. Odpowiedzialność nauczyciela — wychowawcy świetlicy za dziecko rozpoczyna się z chwilą 

przybycia ucznia do świetlicy. 

2. Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej osobiście przez rodziców/prawnych opiekunów lub przez 

osoby upoważnione i zgłoszone pisemnie wychowawcom świetlic, innym osobom dziecko nie 

zostanie wydane. 

Prosimy nie umawiać się z dzieckiem pod szkołą, lecz odebrać dziecko bezpośrednio ze świetlicy, aby 

wychowawca wiedział, że dziecko opuściło szkołę pod opieką rodziców/opiekunów. 

3. Samodzielnie wyjść ze świetlicy może wyłącznie dziecko posiadające pisemną zgodę 

rodziców/prawnych opiekunów na samodzielny powrót do domu. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna 

wyrażona telefonicznie nie będzie brana pod uwagę przez nauczyciela- wychowawcę świetlicy. 

4. Dzieci będą wypuszczane ze świetlicy na zajęcia dodatkowe pozalekcyjne na podstawie list 

sporządzonych przez nauczycieli prowadzących zajęcia. 

5. Rodzice dziecka (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przestrzegania godzin otwarcia świetlicy 

szkolnej 6.30 -16.30 

Zobowiązuję się również do punktualnego odbierania mojego dziecka i jednocześnie biorę 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka pozostającego na terenie szkoły, po godzinach 

pracy świetlicy szkolnej. 

6. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przedmioty. 

7. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy materialnie odpowiadają 

rodzice/opiekunowie prawni dziecka. 

8. Po zakończeniu zajęć świetlicowych rodzice ponoszą odpowiedzialność za nieodebrane dziecko.               

W razie nieodebrania dziecka ze świetlicy do godz. 16.30 oraz braku kontaktu z jego 

rodzicami/opiekunami prawnymi dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiedniego 

organu. 

9. W świetlicy obowiązuje regulamin świetlicy, z którym dziecko jest zapoznawane we wrześniu 

(regulamin jest dostępny na stronie internetowej) 



10. 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. 

…..………………………………………………………………….. 

data czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 

ZGODY: (należy postawić znak x) 

□ wyrażam zgodę na bezterminowe i bezpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego 

dziecka, utrwalonego na zdjęciach wykonanych w czasie zajęć i imprez organizowanych                   

w świetlicy, na stronie internetowej szkoły w związku z działalnością świetlicy. 

□ wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach, imprezach, wyjściach                

i zabawach na świeżym powietrzu organizowanych w godzinach pracy świetlicy. 

□ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych i danych mojego dziecka przez szkołę 

na potrzeby związane z działalnością świetlicy. 

…..………………………………………………………………….. 

data czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEKS  NR 1  

do regulaminu świetlicy szkolnej    Zespołu Szkół Katolickich im . Św. Jana Pawła II  w Śremie 

Aneks wprowadza zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii SARSCoV-19 

wchodzi w życie 1.09.2020  

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

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji 

w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Należy tak organizować i koordynować zajęcia, aby możliwe było zachowanie dystansu 

społecznego . W miarę możliwości należy organizować zajęcia na świeżym powietrzu. 

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

najmniej 1 raz na godzinę. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób 

umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem nauczyciela.  

4.  Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk- przed przyjściem do świetlicy, przed 

posiłkiem oraz po powrocie ze świeżego powietrza, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

5. Przynosimy do szkoły tylko niezbędne rzeczy. Uczniowie posiadają swoje przybory szkolne, 

którymi nie wymieniają się z innymi uczniami. 

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

Według potrzeb wyznaczony pracownik szkoły dokonuje dezynfekcji stołów, krzeseł, 

włączników, powierzchni podłogowych, umywalki i kranu oraz sprzętu sportowego. 

7. Wyznaczony pracownik szkoły informuje wychowawcę świetlicy, które dziecko idzie do 

domu. Rodzic/opiekun prawny oczekuje na dziecko w holu szkoły. 

8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę 

zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, 

powinien odizolować ucznia w przeznaczonym do tego pomieszczeniu zachowując dystans 

minimum 2 m odległości od innych osób. Następnie niezwłocznie informuje rodzica/opiekun 

prawnego o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

Stworzono na podstawie: wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz 

Głównego Inspektoratu Państwowego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek                      

od  1 września 2020r. 

…..………………………………………………………………….. 

data czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 


