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1. Nazwisko i imię dziecka:............................................................................................................... 
 

2. Data urodzenia ..........................................................................     klasa ..................................... 
 

3. Adres zamieszkania: ..................................................................................................................... 

4. Dane rodziców (opiekunów prawnych): 

    ojciec (opiekun)    matka (opiekunka) 

• imię i nazwisko  ………….…….…............……...… …………..……...…............………… 
 

• telefon kontaktowy ………………….…..................… …………..…...............……………… 
 

• telefon do zakładu pracy * …………….……...................…… …………............…….....…………… 

 
 

5.  Dodatkowe informacje o dziecku mogące mieć znaczenie podczas pobytu w świetlicy  
 

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

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

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

6. Oświadczenie rodziców o sposobie opuszczenia świetlicy przez dziecko: 
 (proszę zaznaczyć właściwe) 

 Dziecko może samodzielnie opuszczać świetlice o godz. ............................................... 

 Dziecko będzie odbierane ze świetlicy 

Osoby  upoważnione do odbioru dziecka (imię i nazwisko) 
 

1) ............................................................................................................................ 
 

2) ............................................................................................................................ 
 

3) ............................................................................................................................ 
 

 

*Oświadczam iż zapoznałam/-em się z Klauzulą informacyjną, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych w zakresie nr telefonu do zakładu pracy w celu umożliwienia pilnego kontaktu związanego  

z zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego dziecka. 

 
 
 

 

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

Podpis matki (prawnego opiekuna)   Podpis ojca (prawnego opiekuna) 
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Regulamin świetlicy szkolnej 

1. Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 6.45-17.00 

2. Dziecko może odbierać jedynie osoba wskazana w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy 

lub inna osoba posiadająca jednorazowe pisemne upoważnienie rodziców (prawnych 

opiekunów) zawierające: datę, imię i nazwisko dziecka oraz imię i nazwisko wskazanej 

osoby. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym 

okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego w celu stwierdzenia tożsamości. 

3. Rodzice zobowiązani są odbierać dziecko punktualnie do godz.17:00. 

4. Wychowawca nie może wydać dziecka, gdy zachodzi podejrzenie, iż osoba odbierająca 

dziecko może być pod wpływem alkoholu. Wychowawca jest zobowiązany poinformować  

o zdarzeniu pedagoga szkolnego oraz dyrektora szkoły, drugiego rodzica (prawnego 

opiekuna dziecka) lub inną osobę wskazaną w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy. Jeżeli 

nie ma możliwości kontaktu z osobami wskazanymi w karcie zgłoszenia dziecka do 

świetlicy, pedagog lub dyrektor szkoły zgłasza powyższe zdarzenie policji. 

5. Świetlica szkolna przeznaczona jest dla dzieci, które muszą przebywać w szkole ze względu  

na czas pracy obojga rodziców. 

6. W przypadku niezgłoszenia się dziecka do świetlicy po lekcjach, wychowawcy nie ponoszą 

odpowiedzialności za dziecko. 

7. Przy świetlicy szkolnej działa koło TPD i świetlica TPD, czynna jest w godz.14:00-18:00. 

8. Rodzice mają obowiązek na bieżąco informować wychowawców świetlicy o zmianach 

numerów telefonów kontaktowych 

9. Wychowawcy świetlicy są w stałym kontakcie z wychowawcami klas i pedagogiem 

szkolnym. 

10. Wychowawcy na bieżąco informują rodziców o zachowaniu dzieci (rozmowy indywidualne  

i wpisy do e-dziennika). 

11. Za szkody wyrządzone przez dziecko odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice (prawni 

opiekunowie dziecka). 

12. UWAGA!! Wychowawcy nie zwalniają dziecka na telefoniczną prośbę rodziców (prawnych 

opiekunów) 
 

Zapoznałem się i akceptuję treść regulaminu świetlicy. 

 

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

Data i podpis rodziców (prawnych opiekunów) 


