
 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

     Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Krośnie  

na rok szkolny …… 

I. DANE OSOBOWE 

Imię i nazwisko dziecka.............................................................................................klasa ......................................................................  

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

Adres zamieszkania............................................................................................................................ ...................................................... 

Imiona i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów ................................................................................................................................  

Telefony kontaktowe z rodzicami/prawnymi opiekunami ......................................................................................................................  

II. WAŻNE INFORMACJE O ZDROWIU  (przewlekłe choroby, nadpobudliwość, agresja słowna i fizyczna  itp.) 

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

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

III. INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY 

W przypadku zgody na samodzielny powrót dziecka do domu, rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są napisać poniżej 

pisemne oświadczenie .............................................................................................................................................................................   

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

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

Ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczny powrót dziecka do domu. 

IV. ZAINTERESOWANIA LUB UZDOLNIENIA DZIECKA .............................................................................................................   

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

V. DODATKOWE ZAJĘCIA POZASZKOLNE, NA KTÓRE DZIECKO UCZĘSZCZA (artystyczne, sportowe) 

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

(instytucje kulturalne, szkoły artystyczne, do których  dziecko uczęszcza na zajęcia) 

 

Oświadczam, że podane przeze mnie w niniejszej karcie informacje są prawdziwe i zobowiązuję się do uaktualnienia zgodnie ze 

stanem faktycznym. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z procesem opiekuńczo-wychowawczym 

w świetlicy szkolnej zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o Ochronie Danych Osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). 

 

 Krosno, dnia  …………………………                                                                                                                                  ………………………………………                         

                                                                                                                                                                     (podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 
 

1. Świetlica szkolna czynna jest od godziny 6.45 do godziny 16.30. 

2. Dziecko może samodzielnie wychodzić do domu wyłącznie na podstawie pisemnego oświadczenia 

rodziców/prawnych opiekunów. 

3.  Dzieci nie mogą opuszczać miejsca zajęć świetlicowych bez zgody wychowawcy. 

4.  Dzieci uczęszczające na zajęcia pozalekcyjne na terenie szkoły opuszczają świetlicę i wracają do niej 

pod opieką nauczyciela prowadzącego te zajęcia. 



 

5.  Dzieci zachowujące się w świetlicy niewłaściwie otrzymują ustne upomnienie. Informacja 

o zdarzeniu przekazywana jest na bieżąco (ustnie lub pisemnie) rodzicom/prawnym opiekunom 

i wychowawcy klasy. 

6.  Rodzice/prawni opiekunowie  odpowiadają materialnie za zniszczone przez dzieci sprzęty i zabawki. 

7.  Dzieci dbają o higienę i porządek w świetlicy, posiłki spożywają w wyznaczonym miejscu. 

8.  Dzieci aktywnie uczestniczą w różnych zajęciach prowadzonych przez wychowawców świetlicy 

w pomieszczeniach szkolnych oraz na placu zabaw. 

9.  Wychowawcy świetlicy na bieżąco wymieniają informacje dotyczące dziecka z jego rodzicami 

/prawnymi opiekunami. 

10. W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2 – od 1 września 2021 r. do regulaminu wprowadza się ponadto 

następujące zapisy: 

11. Wychowawcy świetlicy zwracają uwagę wychowankom na częste mycie rąk wodą z mydłem 

(szczególnie po skorzystaniu z toalety, przed posiłkiem, po powrocie z placu zabaw). 

12. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę, także w trakcie przebywania dzieci  

w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu 

dezynfekcji.  

13. Należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. 

14. Przybory do ćwiczeń oraz sprzęt wykorzystywany podczas zajęć (piłki, skakanki, obręcze itp.) 

należy czyścić lub dezynfekować. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy zabezpieczyć go przed 

używaniem. 

15. Uczeń nie powinien wnosić do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. 

16. Podczas nauki uczeń korzysta z własnych podręczników i przyborów, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku ucznia lub w tornistrze. 

17. Uczniowie spędzają czas na świetlicy z zapewnieniem utrzymania bezpiecznego dystansu. Zaleca się 

pobyt na świeżym powietrzu. 

18. Ucznia może przyprowadzać i wybierać ze świetlicy maksymalnie 1 rodzic (lub wskazana  

w oświadczeniu osoba). 

19. Osoby odbierające dzieci ze świetlicy – wchodzące do przestrzeni wspólnej szkoły – zobowiązane są 

dezynfekować ręce przed wejściem oraz stosować zakrycie nosa i ust. 

20. Osoby odbierające dzieci ze świetlicy nie mogą wchodzić na salę, w której prowadzone są zajęcia 

świetlicowe. 

 

Regulamin zgodny z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa 

Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2021 r. wydanymi na podstawie art. 8 ust.5 pkt 

2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz.59, oraz z 2020 r. 

poz. 322, 374 i 567). 

 

Rodzice/prawni opiekunowie zapoznają się z regulaminem przed zapisaniem dziecka do świetlicy, natomiast 

dzieci na pierwszych zajęciach świetlicowych. 

Dzieci przebywające w świetlicy zobowiązane są do przestrzegania regulaminu. 

 

                                                                                                                     

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

(podpis rodziców/prawnych opiekunów) 



 

 

POSTĘPOWANIE  W  SYTUACJI GDY RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE , BĄDŹ OSOBY 

UPOWAŻNIONE SPÓŹNIAJĄ SIĘ PO ODBIÓR DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

1. Świetlica szkolna zapewnia opiekę dzieciom zapisanym przez rodziców/prawnych opiekunów 

w godzinach od 6.45 do16.30.        

2. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16:30 nauczyciel zobowiązany jest 

powiadomić telefonicznie rodziców/prawnych opiekunów o zaistniałym fakcie. 

3. Jeśli nie ma możliwości skontaktowania się z rodzicami/prawnymi opiekunami nauczyciel powiadamia 

o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły. 

4. Po pouczeniu rodziców/prawnych opiekunów i ponownym spóźnieniu się po odbiór dziecka postępuje 

się jak w punkcie 3.  

 

 
                          Krosno, dnia……………..                                                                           …………………………………………... 

 Podpis rodziców/prawnych opiekunów 

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECYZJA W SPRAWIE PRZYJĘCIA DZIECKA DO ŚWIETLICY : 

 

 

 

 

Pozytywna/Negatywna* 

 
*właściwe podkreślić 

 

 

 

     Krosno, dnia  ………………                                                             ….……………………………….       

                                                                                                           (podpis dyrektora) 

                                                                                       

 

 

 

 



 

 

WAŻNE INFORMACJE 

 

1. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. Od godziny  16.30 

odpowiedzialność za dziecko ponoszą rodzice/opiekunowie dziecka. 

2. Rodzice/opiekunowie przekazują dziecko pod opiekę nauczycielom-wychowawcom świetlicy.  

3. W świetlicy obowiązują ZASADY DOBREGO ZACHOWANIA W ŚWIETLICY, z którymi dzieci zapoznają się 

na pierwszych zajęciach w świetlicy.  

4. W świetlicy obowiązuje przez cały rok szkolny zmiana obuwia. 

5. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty (prosimy o nie przynoszenie do 

szkoły wartościowych przedmiotów (np. telefonów komórkowych, biżuterii). 

6. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy materialnie odpowiadają rodzice/opiekunowie. 

7. Nauczyciele - wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, 

a także psychologiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych. 

 

           

                  

             Krosno, dnia……………….                                             ………………………………………………… 
                                                                                                                 (podpis rodziców/opiekunów) 
 

 

 


