
 
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

Szkoły Podstawowej nr 38 im. Ludwika Zamenhofa w Częstochowie  

im. Ludwika Zamenhofa w roku szkolnym 2019/2020 
Świetlica jest czynna w godzinach 7:00 – 17:00 

 
Imię i nazwisko dziecka ……………….........………………..………….....…...………kl.  ……..…. 

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

Adres zamieszkania ……………………….........………..……………….........…………….……. 

Imię i nazwisko matki (opiekuna prawnego) …………………………………....................………. 

Imię i nazwisko ojca (opiekuna prawnego) ………………………………………...................……. 

Telefony kontaktowe: matka …………………………….. ojciec ………………………………… 

Oboje rodzice pracują 

(zaznaczyć właściwą 

odpowiedź) 

 

    TAK           NIE 

Data i pieczęć zakładu pracy 

                matki 

Data i pieczęć zakładu pracy                    

ojca 

Informacje dodatkowe o dziecku: (przeciwwskazania, choroby, bądź też aktualne dolegliwości): 
....…........................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Dziecko będzie odbierane ze świetlicy wyłącznie przez osoby niżej wymienione:  
 

1. …………………………………………. ………………. 
             (imię i nazwisko, nr dowodu osobistego) 

 
2. …………………………………………………………… 

              (imię i nazwisko, nr dowodu osobistego) 

 
3. …………………………………………………………… 
                       (imię i nazwisko, nr dowodu osobistego) 

 
4. …………………………………………………………… 

                               (imię i nazwisko, nr dowodu osobistego) 
 

5. …………………………………………………………… 
                 (imię i nazwisko, nr dowodu osobistego) 

 
*OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisana(-y) ………………..……..………..………… wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego 
dziecka …………………….….……………………… do domu (proszę określić dni i godziny wyjścia) 
………………………………………………………………………..…… 
 
Rodzice i opiekunowie zezwalający (zezwolenie pisemne) na samodzielne wyjście dziecka ze szkoły ponoszą za nie 
odpowiedzialność od tego momentu. 

Jednocześnie przyjmujemy do wiadomości, że szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka pozostającego na 
jej terenie w miejscach nie objętych opieką nauczyciela oraz poza godzinami pracy nauczycieli świetlicy. Szkoła nie 
odpowiada za rzeczy przyniesione przez dziecko z domu, w tym np. za pieniądze lub zabawki.  

Za rzeczy zniszczone lub zagubione przez dzieci odpowiadają ich rodzice bądź prawni opiekunowie  
 

* - wypełniamy w razie zgody na samodzielne opuszczanie świetlicy przez dziecko 
 
Częstochowa, dn. ..................2019 r. ................................................................................... 
      Podpisy rodziców / opiekunów prawnych/ 



REGULAMIN ŚWIETLICY 

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 

wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. 

1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicowej od godz. 7:00 – 17:00. 

2. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się osobiście do nauczyciela 
świetlicy. 

3. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym 
nawet krótkotrwałym oddaleniu się. 

4. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych 
przez nauczyciela świetlicy. 

5. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z regulaminem 
świetlicy. 

6. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać 
o wyposażenie świetlicy. 

7. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego 
powrotu do domu. 

8. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez 
Nich opiekunowie, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do 
świetlicy. 

9. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której 
danych rodzic nie umieścił w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli 
osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych 
dziecka. 

10. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela 
świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy. 

 

III. OŚWIADCZENIE 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem zajęć świetlicowych  
 
…………………………………. 
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna   
 


