
KARTA ZGŁOSZENIA 

 do świetlicy szkolnej  

w Szkole Podstawowej nr 31 w Opolu 

 w roku szkolnym 2020/2021 

 

Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej mojego dziecka: 

...............................................................................................ucznia klasy ...........................................  

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych Numer telefonu kontaktowego 

  

  

 

Osoby upoważnione do odbioru dziecka: 

Imię i Nazwisko Stopień pokrewieństwa 

  

  

  

  

 

Godziny przebywania dziecka w świetlicy szkolnej: 

 Dzień tygodnia Deklarowana godzina odbioru dziecka ze świetlicy 

poniedziałek  

wtorek  

środa  

czwartek  

piątek  

 
 

Ważne informacje o dziecku, o których powinni wiedzieć wychowawcy świetlicy: 

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

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

 



Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (właściwe podkreślić) na bezpłatne rozpowszechnianie 

wizerunku dziecka, utrwalonego na zdjęciach, filmach wykonanych w czasie zajęć i imprez 

organizowanych w świetlicy, na stronie internetowej szkoły  w związku z działalnością świetlicy  w 

roku szkolnym 2020/2021. 

………………………………………... 

podpis rodzica/prawnego opiekuna 
 
 

Wyrażam zgodę na korzystanie z danych osobowych podanych przy zapisie dziecka do szkoły 
 

………………………………………... 

podpis rodzica/prawnego opiekuna 
 
 
 
 

Oświadczenie o zatrudnieniu 

Ja .............................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego) 

 
zamieszkały: ............................................................................................................................. 
                                               (adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie) 
 
uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego   
za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że oboje rodzice kandydata do świetlicy lub rodzic 
samotnie wychowujący dziecko  

1. są zatrudnieni / jest zatrudniony w pełnym wymiarze lub 
2. studiują w trybie dziennym lub 
3. prowadzą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne. 

 

Data .......................                                                   ................................................................ 
                                                                          (podpis czytelny osoby składającej oświadczenie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY 
 

1. Świetlica funkcjonuje w godzinach od 6:30 – 17:00. 

  

2. Przyprowadzenie dziecka do świetlicy jest równoważne nie z samym momentem wejścia na 

teren placówki, ale dopiero z doprowadzeniem dziecka do odpowiedniej sali i oddaniem go pod 

opiekę nauczyciela. z kolei odebranie dziecka ze świetlicy to osobiste stawienie się rodzica lub 

osoby upoważnionej u właściwego nauczyciela grupy oraz wyraźne zakomunikowanie chęci 

odebrania dziecka.  

 

3. Informacje związane z wychodzeniem i odbieraniem dzieci ze świetlicy oraz wszelkie zmiany 

prosimy przekazywać pisemnie.  

 

4. Nie ma możliwości wyjścia dziecka ze świetlicy, jeśli tylko ono samo poinformuje nauczyciela o 

takiej konieczności.  

 

5. Przyprowadzać lub odbierać dzieci mogą także upoważnione na piśmie przez rodziców 

(prawnych opiekunów) osoby, które mają zdolność do czynności prawnych (w myśl Kodeksu 

cywilnego osoby powyżej 13 lat).  

Osoba upoważniona do odbioru ucznia ze świetlicy, zwłaszcza po raz pierwszy, powinna 

posiadać przy sobie dowód tożsamości i na żądanie wychowawcy okazać go.  

 

6.  Wychowawca  może nie zezwolić na odebranie dziecka, jeśli w jego ocenie opiekun jest w 

stanie, który nie pozwala zapewnić dziecku bezpieczeństwa.  

 

7. Uprzejmie prosimy o punktualne odbieranie dzieci i nie przedłużanie czasu pracy świetlicy. 

 

 
Akceptuję treść regulaminu wewnętrznego świetlicy: 

 
 
                                                                                              ……………….............................                                                                                                      
............................................................  
  Data                                                                                                      Podpis  rodziców/opiekunów prawnych 
 

ZWROT KART DO 8 CZERWCA 2020 
 
 


