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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach 

na rok szkolny 2017/2018 

 

I. DANE OSOBOWE UCZNIA:  

 

Klasa(w której dziecko ma 

uczęszczać do świetlicy) 

 

Nazwisko ucznia  Imię ucznia  

Data i miejsce urodzenia  

Miejsce zamieszkania  

 

II. DANE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW  

Imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna 

  

Adres zamieszkania matki/prawnego opiekuna Adres zamieszkania ojca/prawnego opiekuna 

  

Telefony kontaktowe do matki/prawnego opiekuna Telefony kontaktowe do ojca/prawnego opiekuna 

  

Fakt samotnego sprawowania opieki przez jednego z rodziców/prawnych opiekunów Tak* Nie 

 

                                                                                                                                        *Niepotrzebne skreślić 

III. Uzasadnienie ubiegania się o przyjęcie dziecka do świetlicy – oświadczenie rodziców: 

Oświadczam, że pracuję zawodowo   i nie mogę 

zapewnić dziecku opieki przed i po lekcjach. 

Podpis matki / 

prawnego opiekuna 
 

Podpis ojca / 

prawnego opiekuna 
 

Inne powody ubiegania się o opiekę świetlicowa   

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

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

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

 

Praca matki/prawnego opiekuna w godzinach:  

Praca ojca/prawnego opiekuna w godzinach:  
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IV. Dnie oraz deklarowane godziny pobytu dziecka w świetlicy: 

 

 stały wymiar godzin od poniedziałku do piątku od godz ……………. do godz ……… 

 niepełny wymiar w godzinach: 

 

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek  Piątek 

Czas pobytu      

 

V. Informacje na temat zasad bezpieczeństwa obowiązujących w świetlicy: 

1. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.30 

2. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej odprowadzane są i odbierane przez rodziców/ opiekunów z sali świetli-

cowej. Rodzic zobowiązany jest doprowadzić dziecko do sali świetlicowej i wprowadzić je do środka. Wy-

chowawca świetlicy odpowiada za jego bezpieczeństwo od czasu wejścia ucznia do świetlicy. Obowiązkiem 

rodzica/ opiekuna jest każdorazowe poinformowanie wychowawcy o zabraniu dziecka ze świetlicy oraz odno-

towanie tego faktu  na liście. 

3. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów lub osoby przez nich upoważnione 

na karcie zgłoszenia./załącznik nr 1/ 

4. Uczeń który nie ukończył 7-go roku życia nie może sam wyjść ze świetlicy do domu. W uzasadnionych przy-

padkach może być odebrany przez rodzeństwo mające co najmniej 10 lat   (po okazaniu pisemnej zgody od ro-

dziców). Podstawą jest Ustawa z dn. 20 czerwca 1997r. „Prawo  o ruchu drogowym”  art. 43.1 

5. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przynoszone przez uczniów wartościowych przed-

mioty np. telefony komórkowe, urządzenia i zabawki elektroniczne, itp. 

6. Wychowanek ma obowiązek stosować się do ramowego rozkładu dnia obowiązującego w świetlicy szkolnej 

brać udział w zajęciach organizowanych przez wychowawców. 

VI. Zobowiązuję się, do: 

1. Punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy. 

2. Zapoznania się i przestrzegania Regulaminu, który obowiązuje w świetlicy SP 1 w Łomiankach. 

3. Współpracy z wychowawcami świetlicy w sprawach dotyczących pobytu i funkcjonowania dziecka. 

VII. Dodatkowe informacje: 

1. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/ 

prawnych opiekunów poprzez wypełnienie karty zapisu. 

 

2. Co miesiąc można dokonać dobrowolnej wpłaty  pokrycia kosztów zakupu wyprawki papierniczej dla dzieci 

przebywających  w  świetlicy bieżącym roku szkolnym. 

Oświadczenia: 

1. Świadomy/-a/ odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych (zgodnie z art. 233 kodeksu karnego) 

oświadczam, że podane przeze mnie dane SA zgodne ze stanem faktycznym. 

2. Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w oparciu o kartę 

zgłoszenia dziecka do celów z wiązanych z realizacja procesu opiekuńczo – wychowawczego w świetlicy szkolnej. 

 

 

Łomianki , dnia ………………….                           ……….…………………………….               ……………...…………….......... 

                                                                                     Podpis matki/ prawnego opiekuna                  Podpis ojca/ prawnego opiekuna 

 

 

 

 

 

 

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

Data złożenia wniosku oraz podpis osoby przyjmującej wniosek ( wypełnia osoba przyjmująca  


