
 
KARTA  ZGŁOSZENIA  DZIECKA  DO  ŚWIETLICY  

 
na  rok szkolny: …………… 

 
Kart ę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka 
 

Zgłaszamy  do świetlicy szkolnej: .................................................................................................... 
                                                                                                                     / imię  i  nazwisko dziecka / 
Oddział przedszkolny  /  klasa: .............. 
 

Adres zamieszkania dziecka:  ........................................................................................................... 
Imiona i nazwiska  rodziców/opiekunów  prawnych:....................................................................... 
Telefon domowy: .............................................................................................................................. 
Aktualne numery                                   1.   matki /opiekuna    ......................................................... 
telefonów komórkowych do:                 2.  ojca / opiekuna     ......................................................... 
 
 
Ze względu na bezpieczeństwo dziecka należy w przypadku jakiejkolwiek zmiany natychmiast 
uaktualnić numery  telefonów. 
 

Dodatkowe informacje o dziecku /przeciwwskazania, choroby itp./  .......................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
Oświadczamy, iż przedłożone przez nas  w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 
                                      
                                               Podpisy  obojga  rodziców /  opiekunów  ………………………… 
OŚWIADCZENIE                                                                                  ………………………...  
. 

My niżej podpisani   .......................................................................................................................... 
wyrażamy zgodę i  bierzemy  pełną odpowiedzialność prawną za: 
 

I. samodzielny powrót naszego dziecka ........................................................................................... 
   do domu,  wyjście ze świetlicy o godzinie..................................................................................... 
 

II. decyzję, że dziecko będzie odbierane ze świetlicy wyłącznie przez niżej wymienione osoby  
pełnoletnie,  około godziny ...............................................................................................................  
 

 

 

Imię i nazwisko 

 

Numer  

telefonu 

 

Seria i numer dowodu 

osobistego 

Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie 

moich danych  w 

celu możliwości 

odbioru dziecka ze 

świetlicy 

podpis 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 
 
Mamy świadomość, iż świetlica szkolna odpowiada za bezpieczeństwo dziecka w godzinach swojej  pracy   
czyli   od  godziny  6.30   do   godziny  18.30 

 

Warszawa, dnia..........................    ....................................................................... 
 obowiązkowo  podpisy obojga rodziców / opiekunów   

 
W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu informacje 
w formie pisemnej  należy  przekazać bezpośrednio wychowawcy świetlicy. 



 
Wyciąg z  „Regulaminu  Świetlicy”–  zał.  Nr 7  do  Statutu SP 342 

( …) 
„ § 1 Świetlica jest integralną częścią Szkoły. Uczęszczają do niej dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie                                       
klas I – VI, którzy muszą przebywać w szkole dłużej  ze względu na czas pracy rodziców. 
§ 3 ust. 2 .Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie w terminie od  1 maja  do 1 września przez 

rodziców/opiekunów prawnych  wypełnionej Karty zgłoszenia u kierownika świetlicy  
§ 4 ust. 2 Dzieci przydzielane są do grup wg poziomu klasy. Opiekę nad grupą pełnią  wychowawcy  świetlicy; 
      ust. 4 Ramowy plan dnia i szczegółowe informacje na temat pracy danej grupy  udostępniane są rodzicom    
               na   tablicy ogłoszeń przy salach świetlicowych;  
ust. 6  Udział dziecka  w zajęciach jest dobrowolny. Dziecko ma prawo odmówić uczestniczenia w proponowanym    

     mu zajęciu. Musi jednak zawsze uporządkować miejsce swojej zabawy (zabawki, przybory, gry itd.)  
§ 5 ust 2 Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do       
świetlicy lub  zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach /zajęciach:  

1) dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz z klas I i II odbiera i przyprowadza nauczyciel,  
2)dzieci z klas III wychodzą ze świetlicy (na lekcje) samodzielnie, a do świetlicy (po lekcjach) są 
przyprowadzane przez nauczyciela, który kończy z tą klasą zajęcia, 
3) dzieci z klas IV-VI przychodzą i wychodzą ze świetlicy samodzielnie,  
4) dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w zależności od indywidualnych potrzeb 
przyprowadza i odprowadza nauczyciel, asystent lub pracownik obsługi 
5) dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas I–III uczęszczające na zajęcia pozalekcyjne odbiera ze świetlicy 
i przyprowadza do niej nauczyciel prowadzący te zajęcia, pozostałe  przychodzą i wychodzą ze świetlicy 
samodzielnie. 

§ 6 ust.2  Kierownik świetlicy przygotowuje projekt planu finansowego świetlicy oraz szczegółowy plan wydatków   na 
dany rok szkolny i przedstawia je do zatwierdzenia Radzie Rodziców.” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
PONADTO:  

• W świetlicy obowiązują wewnętrzne kontrakty ustalające zasady zachowania oraz motywowania dzieci 
przez wychowawców. Są one  redagowane wspólnie przez dzieci i wychowawców  i obowiązują w danym 
roku szkolnym. 

• Wychowawcy świetlicy informują wychowawców poszczególnych klas ( nauczycieli ze specjalnym 
przygotowaniem) o funkcjonowaniu dziecka podczas zajęć świetlicowych. Informacje te uwzględnia się  
przy ustalaniu oceny z zachowania. ( § 41 ust. 3  Statut SP. Nr 342) 

   ………………………………………………………………………………………………………………………… 
- Terminarz zapisów do świetlicy podany jest na stronie internetowej szkoły (www.sp342.waw.pl ) oraz na 

tablicach ogłoszeniowych wewnątrz budynków Szkoły. 
-  Wpłaty rodziców przeznaczone są zgodnie z planem finansowym na wyposażenie świetlicy i  zapewnienie dzieciom 
odpowiednich materiałów podczas zajęć  /gry, zabawki, artykuły piśmienne, materiały plastyczne, sprzęt sportowy,  
itd./  
   

Informacje związane z bieżącymi sprawami dotyczącymi pracy świetlicy szkolnej znajdują się na tablicach 
ogłoszeniowych umieszczonych przy drzwiach  wejściowych do poszczególnych sal oraz na stronie internetowej szkoły w 
zakładce świetlica   ( www.sp342.waw.pl )  
 

DEKLARACJA FINANSOWA 

 
UWAGA:  Wpłaty  te  w  formie rzeczowej  wracają  do  dzieci  uczęszczających  do  świetlicy. 

 

Nazwiska i imiona  rodziców / opiekunów    .................................................................................................. 

Niniejszym deklarujemy dobrowolną składkę na fundusz Rady Rodziców Szkoły Podstawowej  

 z  Oddziałami Integracyjnymi nr 342  w  Warszawie  z  tytułu uczęszczania dziecka do świetlicy  

 w roku szkolnym    ...................................  w wysokości   ................................... zł/m-c. 

 

Warszawa, dnia .......................      ................................................... 

podpisy obojga rodziców /  opiekunów 

Dobrowolną  składkę  na fundusz  Rady  Rodziców z tytułu uczęszczania dziecka do świetlicy  
pomniejszamy  o 50%   za  każde  kolejne   dziecko  uczęszczające   do   świetlicy. 
 
Oświadczamy,  że zapoznaliśmy  się z „Regulaminem  Świetlicy”  oraz  zobowiązujemy się do aktualizacji danych 
/ numery  telefonów  kontaktowych, adres/   oraz do ścisłej współpracy  z  wychowawcami  świetlicy  w  celu zapewnienia  
dziecku   jak  najlepszych  warunków  pobytu. 
 

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

podpisy obojga rodziców /  opiekunów 


