
KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Sułkowicach  

na rok szkolny 2019/2020 

(kartę w sposób czytelny wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka) 

Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej mojego dziecka : 

………………………………………………………………………………………………………………………ucz. klasy………… 

Data i miejsce urodzenia dziecka :………………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania dziecka :………………………………………………………………………………………………….. 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych: 

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

Aktualne numery telefonów komórkowych do: 

1.matki…………………………………………………………............................................................................. 

2.ojca............................................................................................................................................ 

 

Dodatkowe informacje o dziecku (choroby  przewlekłe, dolegliwości, powody do szczególnej  
uwagi  ze strony wychowawcy):……………………………………………………………………………………………. 

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

Dziecko będzie uczęszczać do świetlicy: 

Dzień tygodnia Przed lekcjami od godz. Po lekcjach do godz. 
Poniedziałek   
Wtorek   
Środa   
Czwartek    
Piątek   

Miejsce pracy matki  

(obok pieczątka zakładu pracy): 

 

Miejsce pracy ojca 

(obok pieczątka zakładu pracy) 

 



Deklaracja dotycząca sposobu opuszczania świetlicy (*niepotrzebne skreślić): 

 Wyrażam/nie wyrażam zgody na samodzielny powrót  dziecka do domu ze świetlicy  
o godzinie …………………………………… 

 Upoważniam do odbioru dziecka ze świetlicy następujące osoby: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Data……………………………. 

…………………………………………………………….. 

(podpis rodzica/ów; opiekuna/ów prawnych) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka 
ze świetlicy szkolnej dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 2  

Im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Sułkowicach 
w roku szkolnym 2019/2020 

1. Świetlica szkolna jest czynna w te dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w 
szkole, w godzinach od 7:00-16:00. 

2. Szkoła odpowiada za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego na jej terenie w 
miejscach objętych opieką nauczyciela oraz w godzinach pracy nauczycieli i 
wychowawców.  

3. Korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne. 
4. Dzieci muszą być odbierane ze świetlicy szkolnej przez rodziców/ opiekunów 

prawnych lub inne osoby wskazane przez rodziców, które są odpowiedzialne za ich 
bezpieczeństwo.  

5. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. W przypadku 
nagłego zdarzenia, powodującego opóźnienie odbioru dziecka, rodzic powinien nie 
zwłocznie zawiadomić pracowników świetlicy. W razie wyczerpania wszystkich 
możliwości odbioru dziecka przez rodziców/ opiekunów prawnych lub osoby 
upoważnione pisemnie przez rodziców, wychowawca ma obowiązek powiadomienia 
o zaistniałej sytuacji dyrekcje szkoły, która podejmuje decyzje o dalszym 
postępowaniu (powiadomienie policji).  

Wychowawca jest zobowiązany sporządzić protokół ze zdarzenia i przekazać go 
dyrektorowi szkoły. 

6. Jeżeli dziecko ma opuścić świetlice o godzinie innej niż wskazano w karcie 
zgłoszeniowej lub ma się udać do domu samodzielnie, rodzic/ opiekun prawny jest 
zobowiązany przedstawić pisemne zwolnienie dziecka z własnoręcznym podpisem, 
aktualną datą i zapisem: BIORĘ PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA POWRÓT MOJEGO 
DZIECKA DO DOMU . 

7. Dzieci mogą być odbierane również przez inne osoby upoważnione na piśmie przez 
rodziców/ opiekunów prawnych. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji świetlicy i 
może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione przez rodziców/ 
opiekunów prawnych. Rodzice/ opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność 
prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego ze świetlicy przez upoważnioną 
przez nich osobę. 

8. W sytuacjach sporadycznych odebrać dziecko ze świetlicy może również wskazana 
osoba dorosła wyłącznie na pisemną prośbę rodziców/ opiekunów prawnych, 
potwierdzoną własnoręcznym podpisem rodzica/ opiekuna prawnego, aktualną datą 
i zapisem: BIORĘ PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA POWRÓT MOJEGO DZIECKA DO 
DOMU . 

9. Dopuszcza się możliwość odbioru dziecka ze świetlicy przez niepełnoletnie 
rodzeństwo, jeżeli sytuacja życiowa tego wymaga. Rodzice/ opiekunowie prawni są 
zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia w tej sprawie. 



Rodzice/ opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
swoich dzieci w drodze ze szkoły do domu. 

10. Dziecko należy odebrać ze świetlicy do godz. 16:00. 
11. Wychowawca świetlicy powinien wiedzieć i widzieć, kto odbiera dziecko. Ze świetlicy 

lub miejsca pobytu grupy świetlicowej może pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, 
gdy rodzic lub osoba upoważniona dotarła na miejsce pobytu grupy. 

12. Wychowawca może odmówić wydania dziecka, gdy stan osoby odbierającej 
wskazuję na spożycie np. alkoholu lub innych środków odurzających albo 
zachowanie tej osoby jest agresywne. W takim przypadku wychowawca ma 
obowiązek zaopiekować się dzieckiem do czasu wyjaśnienia sprawy oraz 
skontaktować się  z inną osobą upoważnioną do odbioru dziecka. O zaistniałym 
fakcie musi zostać powiadomiona dyrekcja szkoły.  

13. Dziecko może być odbierane przez oboje rodziców. Życzenie rodzica dotyczące nie 
odbierania dziecka przez współmałżonka/ partnera musi być poświadczone przez 
orzeczenie sądowe.  

 

Data: …….……………………..   
 

……………………………………………………………………………………………. 
(podpis rodzica/ów; opiekuna/ów prawnych) 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 


