
  Załącznik 3 

 

KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.LADY SUE RYDER, DZIAŁAJĄCEJ POD 

ADRESEM OS. KAPTARZ 40, 32 -005 NIEPOŁOMICE  

 

 

Deklaracja  dotyczy jedynie uczniów, którzy nie posiadają zgody na samodzielny powrót ze szkoły. 

 
 

Imię i nazwisko dziecka  

Klasa  

Data i miejsce urodzenia  

Pesel  

Adres zamieszkania  

Imiona i nazwiska rodziców / 

prawnych opiekunów 
 

Telefony kontaktowe  Matki/ opiekunki prawnej: 

 

Ojca/opiekuna prawnego: 

 

Stan zdrowia dziecka (inf. o lekach, 

uczuleniach, itp.) 
 
 
 

 

Dziecko będzie przebywać na 

świetlicy przed zajęciami 

dydaktycznymi w godz.:  

(właściwe podkreślić)  

 

 

    Godz. 7:00 – 8:00 

 Odbiór dziecka ze świetlicy po 

zakończonych lekcjach w godz.: 

( właściwe podkreślić) 

 

12.35 -12:55    

13:40 – 13:55     

14:40 – 14:50              

15:35  - 15:45    

 od 15:45 do 17:00 

 

    

  

 

 

 

 



Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy: 

Imię i nazwisko upoważnionej, pełnoletniej osoby (stopień pokrewieństwa,  podać również  dane rodziców) 

 

1. ………………………………………………………………………………………………… 

(Imię i nazwisko)                       (seria i nr dowodu tożsamości) 

 

 

2. ………………………………………………………………………………………………… 

(Imię i nazwisko)           (seria i nr dowodu tożsamości) 

 

 

3   ………………………………………………………………………………………………… 

(Imię i nazwisko)           (seria i nr dowodu tożsamości) 

 

4   ………………………………………………………………………………………………… 

 

(Imię i nazwisko)            (seria i nr dowodu tożsamości) 

 

5 ………………………………………………………………………………………………… 

 

(Imię i nazwisko)            (seria i nr dowodu tożsamości) 

 

 

ZASADY ORGANIZACYJNE UCZESTNICTWA DZIECKA W ZAJĘCIACH ŚWIETLICY   

SZKOLNEJ 

 

 

1. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach  

od 7.00 do 8:00 oraz od 11: 30 do 17:00 oraz od 7:00 do 17:00 w dniu zajęć na pływalni.  

2. Do świetlicy szkolnej  mogą zostać zapisane jedynie dzieci, które nie mają zgody na samodzielny 

powrót ze szkoły. 

3. Do świetlicy przyjmowane są z kl. I-III. Dzieci z klas starszych mają możliwość spędzania czasu po 

lekcjach w czytelni. 

4. Opłata za materiały na świetlicę (ustalona Przez radę Rodziców na początku roku szkolnego) uiszczana 

do skarbników  klasowych (rodzica). 

5. Rodzic/Opiekun  jest zobowiązany do uiszczania opłaty do końca września za I półrocze i do końca 

lutego za II półrocze. 

6. Dzieci w świetlicy szkolnej realizują program zajęć świetlicowych zgodnie z harmonogramem do 

godz. 15:35. Po tej godzinie do godz.17:00 świetlica pełni funkcję opiekuńczo – wychowawczą. 

7. Do świetlicy przyjmowane są wyłącznie dzieci rodziców pracujących (obowiązek złożenia  

zaświadczenia  z zakładu pracy o zatrudnieniu, ewentualnie oświadczenia  rodzica,  w przypadku 

prowadzenia własnej działalności) 

8. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci odbiór dziecka przez inne osoby, które nie zostały wymienione 

w karcie zapisu, możliwy jest jedynie z upoważnienia podpisanego przez rodziców. 

9. Podczas zajęć obowiązuje wewnętrzny regulamin, z którym dziecko zostanie zapoznane.  Regulamin 

dostępny jest na stronie internetowej szkoły , w sekretariacie szkolnym oraz świetlicy szkolnej. 

10.  
 

Niepołomice, dnia …………..…………   Podpis rodziców /opiekunów…………………………… 

 

OŚWIADCZENIE 

1. Oświadczam, iż biorę pełną odpowiedzialność za moje dziecko które zostaje odebrane przez osobę wskazaną.  

2. Oświadczam, iż zapoznałem/am się z obowiązującym regulaminem świetlicy. Regulamin dostępny jest na 

stronie internetowej szkoły, w sekretariacie, świetlicy , bibliotece. 

3.  

  

      Niepołomice, dnia …………..…………               Podpis rodziców /opiekunów……………………… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


