
KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY 

W PSP im. ks. Jana Twardowskiego w Lewniowej 

na rok szkolny 2022/ 2023 
 

Informacje o dziecku 
Nazwisko i imiona ucznia  Klasa  

Data i miejsce urodzenia 
ucznia 

 

 

Adres zamieszkania ucznia 
 

Dodatkowe informacje o dziecku 
Ważne informacje 
o zdrowiu dziecku (stałe 

choroby, dolegliwości, 

powody do szczególnej 

uwagi ze strony 
wychowawcy) 

 

Zainteresowania lub 
uzdolnienia dziecka 

 

Informacje o rodzicach (prawnych opiekunach) 

Imiona i nazwiska 

rodziców (prawnych 
opiekunów dziecka) 

Matki (prawnego opiekuna ) Ojca (prawnego opiekuna) 

  

Telefony kontaktowe 
  

 

Adresy zamieszkania 
  

 
Osoby upoważnione do odbierania dziecka ze świetlicy 

 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej Stopień pokrewieństwa Kontakt telefoniczny 
Uwagi, 

wiek rodzeństwa 

    

    

    

    

 
W które dni tygodnia dziecko będzie przebywało w świetlicy ? 

(Proszę wpisać poszczególne dni tygodnia) 
 

Poniedziałek od godziny do godziny 

Wtorek od godziny do godziny 

Środa od godziny do godziny 

Czwartek od godziny do godziny 

Piątek od godziny do godziny 

W razie niemożliwości odebrania dziecka po godzinach pracy świetlicy 

 – świetlica nie zapewnia dziecku opieki. 



WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY 

 
1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej są odbierane przez rodziców/prawnych opiekunów z sali 

świetlicowej. 

2. Wychowawca świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo dziecka od czasu wejścia ucznia do świetlicy. 

3. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym 

oddaleniu się. 

4. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela świetlicy, 

a także ma możliwość odrabiania zadań domowych. 

5. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz sygnalizacją 

przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy. 

6. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. 

Rodzic zobowiązany jest do poniesienia kosztów napraw szkód wyrządzonych przez swoje dziecko. 

7. Za zaginione telefony, MP3 i inne urządzenia techniczne świetlica nie ponosi odpowiedzialności. 

8. Obowiązkiem   rodzica/prawnego   opiekuna    jest    każdorazowe   poinformowanie   wychowawcy 

o zabraniu dziecka ze świetlicy szkolnej. 

9. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których 

dane są wpisane w karcie zapisu dziecka do świetlicy. 

10. Uczeń, który nie ukończył 7-go roku życia nie może sam wyjść ze świetlicy do domu. 

W uzasadnionych przypadkach może być odebrany przez rodzeństwo mające co najmniej 10 lat po 

okazaniu pisemnej zgody od rodziców (podstawa prawna: Art. 43.1 Ustawy z dnia 20 czerwca 

1997r. – Prawo o ruchu drogowym.) 

11. Samodzielnie wyjść ze świetlicy może dziecko posiadające pisemną zgodę rodziców/prawnych 

opiekunów. Zgoda ta powinna być zamieszczona w dzienniczku ucznia. 

12. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie umieścił 

w karcie zapisu dziecka do świetlicy. W takim przypadku osoba odbierająca dziecko musi posiadać 

pisemne upoważnienie od rodziców/ opiekunów prawnych. 

13. Świetlica szkolna czynna jest w godzinach w godz. 7.30 -8:45  oraz 12.30: 15.00. 

14. Rodzic zobowiązany jest do punktualnego odebrania dziecka ze świetlicy. 
 
 

Oświadczenia 

 

1. Oświadczam, że wszystkie dane przedstawione w karcie zapisu do świetlicy są prawdziwe. Jestem 

świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. 

2. Oświadczam, że w przypadku zmiany wyżej wymienionych danych niezwłocznie poinformuje 

wychowawcę świetlicy. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zapisu dla celów 

związanych z procesem rekrutacji do świetlicy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. 

o ochronie danych osobowych. 

4. Wyrażam / nie wyrażam zgody na publikację zdjęć oraz danych dotyczących dziecka na stronie 

internetowej Szkoły w związku z działaniami informacyjnymi. 

 
 

Lewniowa, dnia ……………………………… 

 

………………….……………. ……………………………………… 
Czytelny podpis matki/prawnego opiekuna Czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna 


