
                                KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w Szkole Podstawowej Nr 8 w Mikołowie

w roku szkolnym 2018/19
I. DANE OSOBOWE
Imię i nazwisko dziecka........................................................................................................klasa ……….

Imiona i nazwisko rodziców/opiekunów Nr telefonu kontaktowego

II. WAŻNE INFORMACJE O ZDROWIU DZIECKA [choroby, alergie, zażywane na stałe leki]
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
III.INFORMACJE O CZASIE POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY

        Poniedziałek         od……………………….  do………………….
        Wtorek                 od……………………….  do…………………..
        Środa                    od……………………….  do………………….
        Czwartek              od……………………….  do………………….
        Piątek                    od……………………….  do………………….

IV. INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY – 
- prosimy o zaznaczenie właściwego dla Państwa podpunktu

a) Oświadczamy, że będziemy odbierać dziecko osobiście .

b) Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na opuszczenie przez nasze dziecko świetlicy szkolnej 
o godz. …………...   / po zajęciach*    i samodzielny powrót do domu. Wiemy, iż pełną odpowiedzialność 
za samodzielny powrót dziecka do domu ponoszą jego rodzice/opiekunowie prawni.

c) Dziecko po skończonych zajęciach jedzie autobusem szkolnym. 
                                                                                                
Upoważniamy następujące osoby do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej:

Imię i nazwisko Nr dowodu osobistego Nr telefonu

Przyjmujemy do wiadomości, że szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka pozostającego na jej 
terenie w miejscach nieobjętych opieką nauczyciela oraz poza godzinami pracy nauczycieli 
i wychowawców.
                                                                                        ......................................................................................

.....................................................................................
          Konieczne podpisy obojga rodziców/opiekunów ze względu na osoby upoważnione do odbioru i zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu



V. ZGODY  (należy postawić znak x)

□ Wyrażam zgodę na bezterminowe bezpłatne rozpowszechnianie 

wizerunku……………………………………………………………… , utrwalonego  na 
zdjęciach wykonanych w czasie zajęć i imprez organizowanych w świetlicy, na stronie 
internetowej szkoły w związku z działalnością świetlicy.

□ Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach, imprezach, wyj-

ściach i zabawach na świeżym powietrzu organizowanych w godzinach pracy świetlicy.

VI. INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez szkołę 
…………………………………………………………………………………………
na potrzeby związane z działalnością świetlicy. Potwierdzam, że zostałem/-am 
poinformowany/-a o prawie do wycofania tej zgody w dowolnym momencie.
Oświadczam, że przedłożone przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

……………………, dnia………….                 …………………………………………….
                                                                              Podpisy rodziców/opiekunów prawnych



ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1. Świetlica szkolna jest czynna  w godzinach 7.00- 16.30 w dni, w których odbywają się zaję-
cia dydaktyczne. W dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne zakres zajęć  świe-
tlicy określa Dyrektor szkoły.  

2. W świetlicy są tworzone grupy wychowawcze liczące do 25 wychowanków. Grupami opie-
kują się wychowawcy świetlicy oraz nauczyciele pełniący w niej dyżur.                                  

3. Wychowawca organizuje zajęcia z dziećmi zapisanymi do świetlicy zgodnie z obowiązują-
cym Harmonogramem zajęć świetlicowych oraz  Rocznym Planem Pracy.

4. Dzieci będące pod opieką wychowawcy nie mogą samowolnie opuszczać świetlicy i zajęć 
świetlicowych. Każdorazowe opuszczenie świetlicy (np. wyjście do biblioteki) musi być 
zgłoszone wychowawcy.

5. Każdy uczeń zapisany do świetlicy po przyjściu do szkoły oraz po zakończonych lek-
cjach ma obowiązek udać się do świetlicy, w której odbywają się zajęcia opiekuńcze sprawo-
wane przez wyznaczonego nauczyciela. W tym czasie uczeń nie może przebywać w innych 
pomieszczeniach szkolnych ani opuszczać budynku szkoły. 

6. Samowolne opuszczenie świetlicy, bez pisemnego zwolnienia od rodziców/ prawnych 
opiekunów, będzie traktowane jak ucieczka z lekcji i będzie skutkować postępowaniem wg 
Procedur w przypadku opuszczenia przez ucznia świetlicy bez pozwolenia.

7. Uczniowie, którzy po lekcjach korzystają z zajęć dodatkowych ( np. SKS, kółka zain-
teresowań, zajęcia wyrównawcze itp.) mają obowiązek zgłosić nauczycielowi świetlicy, pod 
czyją opieką przebywają i do której godziny. Za opiekę nad uczniami w trakcie trwania zajęć
dodatkowych odpowiada dany nauczyciel prowadzący zajęcia, który odnotowuje obecność 
ucznia w swojej dokumentacji.

8. Rodzice/ prawni opiekunowie są zobowiązani do odbioru dziecka do godziny zadekla-
rowanej w Karcie zgłoszenia.   

9. Osoba odbierająca dziecko jest zobowiązana osobiście powiadomić o tym wycho-
wawcę świetlicy, gdyż w dzienniku zajęć świetlicowych odnotowuje się każdą godzinę 
pobytu ucznia i godzinę opuszczenia przez niego świetlicy.

10.  O wszelkich zmianach dotyczących pobytu ucznia w świetlicy ( samodzielny powrót ,
wcześniejsze wyjście) należy pisemnie (np. w zeszycie korespondencji lub poprzez dziennik
elektroniczny Librus ) z datą i podpisem poinformować wychowawcę świetlicy. Wszelkie 
zwolnienia  lub ich kserokopie pisemne są przechowywane u nauczycieli świetlicy.



11.  Wychowawca świetlicy nie zezwoli dziecku na opuszczenie świetlicy na podstawie
rozmowy telefonicznej z rodzicem/ opiekunem prawnym.

12.  W przypadku odbioru dziecka przez inne osoby niż rodzice/ opiekunowie prawni wy-
magane jest pisemne upoważnienie tych osób.

13.  Dziecko zgłaszające się do świetlicy powinno być zdrowe, w przypadku wystąpienia 
choroby dziecka w trakcie jego pobytu w świetlicy rodzice niezwłocznie odbierają dziecko.

14.  Uczniowie są zobowiązani, by szanować sprzęt świetlicowy, a zauważone uszkodze-
nie zgłaszać nauczycielowi. W przypadku celowego i złośliwego zniszczenia wyposażenia 
świetlicy przez ucznia, rodzic jest zobowiązany do uregulowania wynikłych strat.

15.  W czasie zajęć uczniowie winni przestrzegać porządku oraz bezpiecznie i kulturalnie 
zachowywać się wobec innych.

16.  Po skończonych zajęciach dzieci pozostawiają  porządek w sali.

17.  W świetlicy obowiązuje obuwie zmienne.

18.  Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy  (np. zabawki) przyniesione 
przez uczniów z domu.

19.  Na zajęciach świetlicowych obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, 
smartfonów itp. sprzętów.

20. Zachowanie w świetlicy ma wpływ semestralną i końcoworoczną ocenę z zachowania 
ucznia.

Zobowiązuję się do przestrzegania ZASAD KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Mikołów dnia……………..

Podpis ucznia                                 Podpisy  rodziców/opiekunów prawnych


