
   Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta Strona 1 z 5 

1 
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 45 W LUBLINIE 

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

I. Dane osobowe dziecka: 

Imię i nazwisko dziecka  

Klasa   

Data i miejsce urodzenia  

Adres zamieszkania  

  

   

Dane rodziców 

( prawnych opiekunów ) 

ojciec matka 

Imię i nazwisko 
  

Telefon kontaktowy 
  

Telefon do pracy 
  

 

II. Uzasadnienie przyjęcia do świetlicy – oświadczenie rodziców/opiekunów 

Oświadczam, że niezbędne jest uczęszczanie mojego dziecka/podopiecznego do świetlicy szkolnej z 

powodu obowiązków wynikających z pracy zawodowej obojga rodziców/ opiekunów. 

 

III. Dni 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 -  
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IV. Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy: (prosimy o odbieranie dzieci przez osoby 

pełnoletnie) 

Lp. Imię i nazwisko osoby 

upoważnionej 
Nr dowodu osobistego 

Kontakt 

telefoniczny 

Stopień 

pokrewieństwa 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

Oświadczam, że: 

1. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od chwili jego odbioru 

ze Szkoły przez upoważnione przeze mnie osoby. 

2. Każda z upoważnionych osób podała swoje dane osobowe dobrowolnie i wyraziła zgodę na ich 

przetwarzanie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lublinie, co zostało 

udokumentowane w oświadczeniach, które załączam do upoważnienia (załącznik nr 2). 

3. Zostałam/zastałem poinformowany o możliwości żądania przez Szkołę przy składaniu niniejszej 

karty do okazania dokumentu potwierdzającego moją tożsamość w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa dzieci w tym identyfikacji rodzica/ opiekuna prawnego składającego niniejszy 

dokument. 

4. W przypadku upoważnienia do odbioru dziecka przez osobę niepełnoletnią biorę pełną 

odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną 

osobę. 

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

                              czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  

V. Dodatkowe informacje 

Samodzielny powrót ucznia: 

(w przypadku zaznaczenia „tak” należy złożyć pisemną informację 

o dniach i godzinach samodzielnego opuszczenia świetlicy przez 

ucznia – załącznik 1) 

Tak1 Nie 

Zezwalam na odrabianie przez moje dziecko zadanych prac 

domowych w świetlicy 
Tak1 Nie 

1 niepotrzebne skreślić 

VI. Dane o zdrowiu dziecka (okulary, aparaty, choroba, przyjmowane leki, inne mające wpływ na 

proces opiekuńczy w szkole) 

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

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

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

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

VII. Szczególne zainteresowania lub uzdolnienia dziecka: 

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

……………………………………………………………………………………………………………....... 
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VIII. Informacje dla rodziców na temat obowiązujących zasad w świetlicy w celu zapewnienia 

uczniom bezpiecznego pobytu: 

1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 6:30 – 17:00. 

2. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej doprowadzane są i odbierane przez rodziców. Obowiązkiem 

Rodzica  jest każdorazowe poinformowanie wychowawcy o zabraniu dziecka ze świetlicy.  

3. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko,  które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie 

zgłosiło się do świetlicy oraz za dziecko nieodebrane po godz. 17:00. 

4. Rodzice zobowiązani są przestrzegać wcześniej zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w 

świetlicy oraz odbioru do godz. 17:00. 

5. W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu 

z jego rodzicami/prawnymi opiekunami dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim 

organom. 

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

(wyłącznie osoby pełnoletnie). Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do zgłoszenia odbioru dziecka 

wychowawcy świetlicy. 

7. Świetlica wymaga pisemnego zgłoszenia w przypadku odbierania dzieci przez inne osoby niż 

rodzic/prawny opiekun lub samodzielnego powrotu do domu. Jednocześnie w takim przypadku 

rodzic/prawny opiekun ponosi odpowiedzialność za bezpieczny powrót dziecka do domu. 

8. Wychowanek ma obowiązek stosować się do ramowego rozkładu dnia obowiązującego 

w świetlicy szkolnej i brać udział w zajęciach organizowanych przez wychowawców (ma prawo do 

indywidualnych zajęć, tylko wtedy jeśli nie przeszkadza nimi innym dzieciom, wychowawcy podczas pracy 

z grupą, a także jeśli nie zagrażają one bezpieczeństwu jego i innych dzieci). 

9. Podczas pobytu uczniów w świetlicy szkolnej obowiązuje zakaz korzystania z telefonów 

komórkowych, tabletów oraz innego sprzętu multimedialnego. 

10. Nauczyciele świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za cenne przedmioty przynoszone 

przez dzieci. 

11. Za umyślne zniszczenie sprzętu lub zabawek dokonane przez dziecko odpowiadają 

rodzice/opiekunowie prawni. 

IX. Oświadczenia: 

Świadomy/-a/ odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych (zgodnie 

z art. 233 kodeksu karnego) oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

X. Zobowiązania: 

1. Zobowiązuję się do punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy do godziny 17.00 

2. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i zobowiązuję się do 

pisemnego informowania o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym zgłoszeniu i ich 

uaktualniania. 

3. Zobowiązuję się do przyprowadzania do świetlicy zdrowego dziecka. 

4. Oświadczam, że zapoznałem się / zapoznałam się z Regulaminem Świetlicy Szkolnej Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 1  i zobowiązuje się do jego przestrzegania 

5. Zobowiązuję się do współpracy z wychowawcami świetlicy w sprawach dotyczących pobytu 

i funkcjonowania mojego dziecka; 
 

  

 Podpis matki (prawnego opiekuna) 

Lublin, dnia ………………………………  
 Podpis ojca (prawnego opiekuna) 
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DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ 

 

Komisja kwalifikacyjna pozytywnie/negatywnie* rozpatrzyła wniosek o przyjęcie ucznia 

……………………………………………………….. do świetlicy szkolnej działającej w Szkole 

Podstawowej nr 45 w Lublinie. 

 

Skład komisji kwalifikacyjnej 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 1 do Karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej 

 

……………………………… 
                 (miejscowość, data) 

 

Oświadczenie 

Ja …………………………………………………………… niżej podpisany/a 

oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne powroty mojego 

dziecka…………………………………………. ucznia klasy …………………… ze świetlicy 

szkolnej do domu w roku szkolnym 2020/2021. Jednocześnie przyjmuję na siebie całkowitą 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego samodzielnego powrotu. 

 

Dni i godziny samodzielnego powrotu: 

 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

     

 

 

…………………………………………………………………. 

(Czytelny podpis rodziców / opiekunów prawnych) 


