
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO 
 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W HALINOWIE  

05 – 074 Halinów, ul Okuniewska 115 
tel. 22 783 60 90, spmak@o2.pl zs-halinow.edu.pl   

   ____________________________________________________________ 

 

KARTA  ZGŁOSZENIA  DZIECKA  DO  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ 
 

I. Dane dziecka: 
 

 
imię i nazwisko  

 
 

 
data urodzenia  

 

 
klasa 

 

 
adres zamieszkania  

 

ważne informacje o dziecku  
mające związek z jego  
bezpieczeństwem  

 

 
       II.      Dane rodziców/prawnych opiekunów:  
 

 matka / prawny opiekun ojca / prawny opiekun 

 

imię 

    

 

nazwisko 

    

 

adres zamieszkania 

    

 

telefon kontaktowy 

  

  

  

 
 
III.     Planowane godziny pobytu dziecka w świetlicy: 
         (godziny pobytu w świetlicy mogą zostać zmodyfikowane we wrześniu) 
 

dni poniedziałek wtorek środa  czwartek piątek 

 
godziny  
 

     

 

 Czy dziecko będzie korzystało ze stołówki szkolnej ?                  Tak   Nie  

 Czy dziecko będzie dojeżdżało do szkoły autobusem ?                Tak   Nie 

              (właściwą odpowiedź zakreślić) 
 
 
III. Odbiór dziecka ze świetlicy szkolnej: 

 

 Oświadczamy, że będziemy osobiście odbierać dziecko ze świetlicy szkolnej  
 

              ………………………………………                                                ………………………………………… 
 (podpis matki/opiekuna prawnego)                                                 (podpis ojca / prawnego opiekuna) 
 

 Inne osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy  
 

lp. imię i nazwisko  seria i numer dowodu osobistego  telefon kontaktowy 

1.  

 

   

2.  

 

   

3.  

 

   

 

 ………………………………………                                                ………………………………………… 
 (podpis matki/opiekuna prawnego)                                                 (podpis ojca / prawnego opiekuna) 



 
 

Wewnętrzny regulamin świetlicy w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Halinowie 

1. Świetlica jest czynna od godz. 7.00 do 18.00. 

2. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela. 

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

przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad 

higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.  

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

6. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3,PSP oraz innych urządzeń 

technicznych, elektronicznych przyniesionych z domu. 

7. Za zaginione telefony i inne urządzenia uczniów nauczyciele świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności. 

8. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania wcześniej zadeklarowanych godzin pobytu dziecka                     

w świetlicy szkolnej oraz odbioru do godz. 18.00. 

9. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełniania karty zgłoszenia dziecka do świetlicy oraz 

aktualizacji danych w karcie. 

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

11. Nie podlega opiece wychowawców dziecko przebywające w szkole przed godziną 7.00. 

12. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane oraz 

numery dowodów osobistych są wpisane do karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. Bez takiego 

upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy. 

13. W wyjątkowych sytuacjach dziecko może być odebrane przez osobę, której danych rodzice nie umieścili w 

karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli będzie miała pisemne upoważnienie od rodziców (w 

dzienniczku lub na kartce). 

14. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do zgłaszania nauczycielowi świetlicy, że dziecko zostało przez nich 

odebrane. 

15. Nauczyciele zerówek oraz klas I-III mają obowiązek po zakończonych zajęciach przyprowadzić dziecko do 

świetlicy szkolnej. 

16. Jeśli uczeń nie zgłosi się po zajęciach do świetlicy, nauczyciel świetlicy nie bierze za niego 

odpowiedzialności. 

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

wszystkie środki zapobiegawcze (współpraca z rodzicami, psychologiem i pedagogiem szkolnym), a 

zachowanie dziecka nie uległo zmianie-pobyt dziecka w świetlicy może zostać zawieszony. 

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

/opiekunowie dziecka nie przestrzegają regulaminu świetlicy.  

19. Rodzice deklarują dobrowolną , jednorazową składkę na rzecz świetlicy z przeznaczeniem na zakup: gier 

dydaktycznych, książek i innych pomocy. 

20. Rodzice dzieci przyjętych do świetlicy zobowiązani są do wyposażenia dziecka w materiały do zajęć tzw. 

wyprawkę  (informacja u nauczyciela świetlicy w m-cu wrześniu). 

21. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie, którzy nie uczestniczą w lekcjach religii. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią regulaminu świetlicy i zobowiązuję się do jego przestrzegania.   

 

 

                                                                                                              ………………………………………………………….. 
                                                                                                               Data i podpis rodziców/prawnych opiekunów 

 


