
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie 

rok szkolny ........./........... 

 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA:…………………………………………………………… 
KLASA:………………………… 
DATA I MIEJSCE URODZENIA:…………………………………………………………................................................... 
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA:……………………………………………………..................................................... 
NUMER TEL.DZIECKA...........................……………............. 
 

OJCIEC/ opiekun prawny/ 

IMIĘ I NAZWISKO ..……………………………………………………………………….............. 
NUMERY TELEFONÓW DO KONTAKTU...................................................………………................................................... 
 

MATKA /opiekunka prawna/ 

IMIĘ I NAZWISKO :………………………………………………..………………………............. 
NUMERY TELEFONÓW DO KONTAKTU...................................................…………………................................................. 
 

Bardzo prosimy o natychmiastowe uaktualnianie numerów powyższych telefonów 
 
DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU (stała choroba, zalecenia lekarskie, przeciwwskazania) 
.................................................................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................................... ........ 

.................................................................................................................................................................................................. 

. 

INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY 

(proszę wybrać właściwą odpowiedz) 

 

1. Oświadczam, że dziecko ze świetlicy odbierać mogą:                                                             rodzice / tylko matka / tylko ojciec 
 

2.  Oświadczam ,że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczenie przez moje dziecko świetlicy szkolnej                        tak / nie 
      proszę o wypuszczanie dziecka o godz:........................................................................................ ................... 

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

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

 

3 . Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczenie przez moje dziecko świetlicy  w razie odwołania 
     zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych:                                                                                                                                 tak / nie 
 

4. Oświadczam, że upoważniam do odbioru mojego dziecka ze świetlicy szkolnej następujące osoby: 
1……………………………………………...........................stopień pokrewieństwa …………………………... 

2……………………………………………...........................stopień pokrewieństwa …………………………... 

3……………………………………………...........................stopień pokrewieństwa …………………………... 

4............................................................................................................................ ................................................... 

5............................................................................................................................ ................................................... 

 

5 .Oświadczam, że upoważniam do odbioru mojego dziecka ze świetlicy szkolnej następujące osoby nieletnie. 
1.……………………………………………...................… stopień pokrewieństwa……………………………. 

2……………………………………………….................... stopień pokrewieństwa ……………………………. 

 

 

Jednorazowe upoważnienia czy zezwolenia na odbieranie dziecka przez inne osoby należy przekazać na piśmie. 

 

Jestem świadomy, że od momentu opuszczenia przez moje dziecko budynku szkoły ponoszę pełną odpowiedzialność za 

jego bezpieczeństwo podczas powrotu do domu. 

 

Przyjmuję do wiadomości, że szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka pozostającego na jej terenie w miejscach nie 

objętych opieką nauczyciela 

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem pracy świetlicy szkolnej i zobowiązuję się do jego przestrzegania.         

                                                                             
 

                 …........................                                                                  …................................. .....….............................. 
                                 DATA                                                                                                      CZYTELNY PODPIS  OBOJGA  RODZICÓW 
 

  



 

REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO W CIESZYNIE 

 

1.Świetlica jest czynna w godz. 7.00 – 16.30 

2.Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia na teren 

świetlicy do momentu jej opuszczenia. 

3.Nie podlega opiece wychowawców dziecko przebywające w szkole przed godziną 7.00 oraz po godzinie 16.30, a 

także dziecko, które nie zgłosi się do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłoszenie wychowawcy swojego wejścia na 

świetlicę. 

4.Rodzice, opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz aktualizacji danych. 

5.Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice, prawni opiekunowie oraz osoby przez nich upoważnione 

pisemnym oświadczeniem. Uczniowie mogą samodzielnie opuszczać świetlicę, jeśli posiadają pisemne pozwolenie. 

Uczniowie opuszczający świetlicę lub osoby odbierające dziecko ze świetlicy zobowiązani są powiadomić o tym 

wychowawcę. 

6.O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą powiadomić wychowawców 

na piśmie z datą i podpisem. 

7.Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad dotyczących przede 

wszystkim bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania, szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy oraz 

podstawowych zasad higieny. Zachowanie dziecka w świetlicy może mieć wpływ na jego ocenę z zachowania. 

8.W przypadku, gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci oraz gdy zostały wyczerpane wszystkie 

środki zapobiegawcze (współpraca z rodzicami, psychologiem, pedagogiem szkolnym, wychowawcą), a zachowanie 

dziecka nie uległo zmianie możliwość uczęszczania na świetlicę może zostać zawieszona. 

9. Odbieranie dziecka ze świetlicy nie może odbywać się przez telefon czy umawianie się przed szkołą. 

10. Możliwość uczęszczania dziecka do świetlicy może zostać zawieszona także w przypadku, gdy 

rodzice/opiekunowie nie przestrzegają regulaminu świetlicy. 

11. Wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice mogą zgłaszać i omawiać z wychowawcami 

świetlicy. 

12. Informacje związane z bieżącymi sprawami pracy świetlicy umieszczane będą na tablicy ogłoszeń. 

13. W świetlicy obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych. W razie pilnej potrzeby prosimy dzwonić na 

numer telefonu szkoły  lub świetlicy (+48) 721065819. 

14. Za zniszczony przez dziecko sprzęt i pomoce dydaktyczne odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice. 


