
Pieczęć szkoły 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ SALEZJAŃSKIEGO OSRODKA 

SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TARNOWSKICH GÓRACH 

NA ROK SZKOLNY 2018/19 

 

 

Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej 

Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………………; klasa ………………. 

Data urodzenia dziecka ……………………………………………………………………………………………………… 

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

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych), telefon kontaktowy 

1. matki ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ojca ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ważne informacje o dziecku (stałe choroby, dolegliwości, powody do szczególnej uwagi ze 

strony wychowawcy świetlicy): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zainteresowania dziecka, ulubione zabawy: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

      ………………………………………………………………………… 

       (data, podpis rodzica, opiekuna)  

Deklarowane godziny, w których dziecko będzie przebywało w świetlicy szkolnej: 

Poniedziałek …………………………………………………………………….. 

Wtorek …………………………………………………………………………….. 

Środa ……………………………………………………………………………….. 

Czwartek ………………………………………………………………………….. 

Piątek ………………………………………………………………………………. 



INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY 

WARIANT 1 

Oświadczam, że będę odbierać dziecko osobiście lub wyłącznie przez niżej wymienione 

osoby: 

1. ………………………………………………………  4. ……………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………...  5. ……………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………. 6. ……………………………………………………………….. 

WARIANT 2 

Wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność za powrót dziecka pod opieką osoby 

małoletniej: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mam świadomość, że świetlica szkolna odpowiada za bezpieczeństwo dziecka w godzinach 

swojej pracy. 

Tarnowskie Góry, dnia ……………………..   ……………………………………………………………………………… 

(data, podpis rodzica opiekuna) 

 
W przypadku jakikolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu informacje w formie 

pisemnej należy przekazywać bezpośrednio do wychowawcy świetlicy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WAŻNE INFORMACJE 

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed 

zajęciami lekcyjnymi i po nich. Świetlica oferuje szeroki wachlarz zajęć  dydaktyczno – 

wychowawczych. Bogata oferta zajęć świetlicowych oprócz walorów wychowawczych  

i dydaktycznych ma wartości integracyjne, co przekłada się na klimat i rodzinną atmosferę. 

Ramowy plan zajęć: 

Zajęcia relaksacyjne, w tym wyście na spacer. 

Odrabianie pracy domowej – nauka własna. 

Gry i zabawy integracyjne. 

Zajęcia artystyczne (ceramiczne, plastyczne, muzyczne, teatralne). 

Zajęcia ruchowe (ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu, w sali zabaw). 

Konkursy, turnieje, zagadki, krzyżówki, rebusy. 

Gry edukacyjne i planszowe. 

Zajęcia wynikające z planu świetlicy szkolnej. 

Oglądanie filmów edukacyjnych. 

Ramowy plan dnia w świetlicy szkolnej podlega zmianom w zależności od potrzeb 

bieżących, pogody, zainteresowań, samopoczucia i aktywności dzieci. 

Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w dni pracy szkoły w godzinach 6.30 – 16.30  

1. W świetlicy obowiązuje regulamin, z którym dziecko zapoznaje się we wrześniu. 

2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. 

3. Poza godzinami swoich lekcji, uczniowie nie mogą przebywać w szkole bez opieki. 

Dzieci niezapisane do świetlicy zobowiązane są przychodzić do szkoły i wychodzić  

z niej zgodnie ze swoim planem zajęć. 

4. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. 

Obowiązkiem dziecka jest zgłosić się u wychowawcy po wejściu do świetlicy. 

5. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych 

zasad, dotyczących przede wszystkim pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania 

się, podstawowych zasad higieny, oraz do szanowania sprzętu stanowiącego 

wyposażenie świetlicy. 

6. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem  świetlicy odpowiedzialność 

materialną ponoszą rodzice/opiekunowie. 

7. W świetlicy przez cały rok obowiązuje zmiana obuwia. 

8. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia u 

wychowawcy (np. do toalety, biblioteki).  

9. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty. Podczas 

zajęć w świetlicy dzieci nie korzystają z telefonów komórkowych. 

10. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienie kart zgłoszenia oraz 

niezwłocznej aktualizacji danych. 



11. Dzieci ze  świetlicy odbierają rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich 

upoważnione pisemnym oświadczeniem.  

12. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice 

muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie z datą i podpisem. 

13. Nauczyciele - wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, 

pedagogiem szkolnym i innymi pracownikami Ośrodka celem rozwiązywania 

trudności wychowawczych. 

14. Dobrowolna, roczna oplata na fundusz świetlicy wynosi 30 zł. 

15. O działaniach świetlicy będziemy informować przy wejściu do szkoły, prosimy na 

bieżąco zapoznawać się z nimi.  

 

Uwagi i prośby: …………………………………………………………………………………………………………….. 

Tarnowskie Góry, dnia………………….  ………………………………………………………………………………. 
       (data, podpis rodzica, opiekuna) 

 


