
.................................
     (pieczątka szkoły)

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej
w Szkole Podstawowej przy Zespole Szkół Salezjańskich Don Bosco we Wrocławiu

Uwagi: Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie dziecka. Za członków rodziny uważa się rodziców/opiekunów i dzieci oraz inne osoby objęte
obowiązkiem alimentacyjnym , o ile pozostają na wyłącznym lub częściowym utrzymaniu tych rodziców. Miejsce pracy poświadczają zakłady

pracy lub właściwe urzędy.

Data złożenia wniosku (wypełnia osoba przyjmująca)................................................................................

Proszę o przyjęcie do świetlicy................................................................. klasa ........................................

w następujących dniach i godzinach: .........................................................................................................

Data urodzenia dziecka ........................................r.  miejsce urodzenia ...................................................

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

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów .....................................................................................................

Adres zamieszkania rodziców/opiekunów .................................................................................................

Telefon (y) kontaktowe do rodziców/opiekunów ………………………………………………………………

Matka/prawna opiekunka pracuje w .......................................................................................................

w godz. ..................................
Telefon zakładu pracy ...............................................

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

...

Poświadczenie o zatrudnieniu

(pieczątka zakładu pracy)

Ojciec /prawny opiekun pracuje w …………………………..

………………………………………………….. 

w godz. …………………… 

Telefon zakładu pracy ………………………………………..

…………………..

………………………

Poświadczenie o zatrudnieniu

(pieczątka zakładu pracy)

Dodatkowe Informacje o dziecku (np. przeciwwskazania, choroby)

………………………………………………………………………………………………………………………..
W związku z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133, poz. 883) wyrażam zgodę na wykorzystanie moich 
danych w celach statystycznych oraz sprawach związanych z opieką świetlicową. Pouczona/ny zostałam o prawie wglądu do danych oraz ich 
zmiany. Świadoma/my odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawidłowych danych oświadczam, że przedłożone przeze mnie w 
niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty oraz aktualizacji danych osobowych

Data …………………………. czytelny podpis rodziców (opiekunów)………………………………………



ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY

Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Salezjańskich Don Bosco we Wrocławiu

Świetlica czynna jest w godz. 7.00- 7.45 oraz 10.30-17.00

1. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie kl. O-III, którzy ze względu na czas pracy rodziców lub
organizację dojazdu do szkoły muszą dłużej przebywać w szkole.

2. Rodzice/prawni  opiekunowie  przy  zapisie  dziecka  zobowiązani  są  do  wypełnienia  „Karty
zgłoszenia dziecka do świetlicy”

3. Kwalifikowanie  i  przyjmowanie  uczniów do  świetlicy  dokonuje  się  na  podstawie  pisemnego
zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów dziecka złożonego w wyznaczonym terminie – karta
zgłoszenia dziecka do świetlicy.

4. Kwalifikacji  i  przyjmowania  uczniów  do  świetlicy  dokonuje  Szkolna  Komisja  kwalifikacyjna
powołana przez Dyrektora Szkoły

5. Zajęcia w świetlicy rozpoczynają się z chwilą zakończenia lekcji, uczeń zostaję przekazany pod
opiekę  wychowawcy  świetlicy  przez  nauczyciela.  Dzieci  z  klas  starszych  mają  obowiązek
zgłosić  się  do  świetlicy  zaraz  po  zakończonych  lekcjach  –  uczeń  nie  może  przebywać  na
korytarzu lub innych miejscach w szkole. 

6. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jedynie rodzice/prawni opiekunowie lub osoby przez nich
upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana
jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.

7. O  wszelkich  zmianach  dotyczących  trybu  odbierania  dziecka  ze  świetlicy  (np.  odbierania
dziecka przez osobę  dotąd nieupoważnioną,  rodzice/prawni opiekunowie muszą  powiadomić
wychowawcę  świetlicy na piśmie z datą  i  podpisem. Bez takiego upoważnienia dziecko nie
może opuścić świetlicy.

8. Nie podlega opiece wychowawców dziecko przebywające w szkole przed godz. 7.00 oraz po
godzinie 17.00, a także dziecko, które nie dotrze do świetlicy. W razie nieodebrania ucznia ze
świetlicy  w godzinach jej  pracy oraz braku kontaktu  z  jego rodzicami/prawnymi  opiekunami
prawnymi  dziecko  może  zostać  przekazane  pod  opiekę  odpowiednim  organom
administracyjnym.

9. W  świetlicy  obowiązują  zasady  dobrego  zachowania  podstawowych  zasad  higieny  oraz
szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenia świetlicy,  z którymi dzieci  zapoznają  się  na
pierwszych zajęciach w świetlicy ( zasady otrzymują rodzice/opiekunowie prawni w spotkaniu
we wrześniu)

10. W przypadku gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci lub notorycznie
narusza zasady dobrego zachowania w świetlicy oraz gdy zostały wyczerpane wszystkie środki
zapobiegawcze  (współpraca  z  rodzicami),  wychowawcą  klasy,  pedagogiem,  psychologiem
szkolnym),  a zachowanie dziecka nie uległo zmianie – możliwość  uczęszczania dziecka do
świetlicy może zostać  zawieszona.  W przypadku kiedy dziecko trzykrotnie nie zgłosi  się  na
zajęcia  do świetlicy -  bez uzasadnionego powodu -  zostaje  skreślone z listy.  Wychowawca
świetlicy  nie  poszukuje  dziecka  w  szkole,  dziecko  obowiązane  jest  do  zgłoszenia  swojej
obecności na zajęciach w świetlicy.

11. Możliwość uczęszczania dziecka do świetlicy może zostać zawieszona także w przypadku, gdy
rodzice/opiekunowie prawni dziecka nie przestrzegają zasad obowiązujących w świetlicy.

12. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za przynoszone przez uczniów i pozostawione w niej
przedmioty (prosimy o nie przynoszenie do szkoły wartościowych przedmiotów np. telefonów
komórkowych, biżuterii itp.).

13. Za  zniszczenie  przedmiotów  będących  wyposażeniem  świetlicy  materialnie  odpowiadają
rodzice.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem oraz zasadami obowiązującymi w świetlicy Szkoły 
Podstawowej przy Zespole Szkół Salezjańskich Don Bosco we Wrocławiu, akceptuję je oraz zobowiązuję się
do ich przestrzegania w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom.

Data ............................................czytelny podpis rodziców (opiekunów) ...................................................



OŚWIADCZENIE
_____________________________________________________________________________________
Oświadczam, że

1. Moje dziecko ........................................................................oczekujące na miejsce w świetlicy szkolnej 
   ZSS Don Bosco we Wrocławiu będzie odbierane najpóźniej do 17.00

2. Dziecko będzie odbierane codziennie do godz. .............................................. przez:

Osoby upoważnione przez rodzica/opiekuna prawnego
Lp. Imię i nazwisko Stopień

pokrewieństwa
Seria i nr DO telefon

1 matka
2 ojciec

Udzielam stałej zgody  na samodzielny powrót mojego dziecka_______________________________
domu o godz. __________ .

1. Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym.
2. Przyjmuję do wiadomości, że wychowawca świetlicy nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka 

pozostającego w miejscach nie objętych opieką nauczyciela (poza świetlicą, poza godzinami pracy) 
oraz oświadczam, że biorę całkowitą odpowiedzialność na siebie za bezpieczeństwo mojego 
dziecka w drodze z domu do świetlicy i ze świetlicy do domu.

Data ______________________ czytelny podpis rodzica/opiekun prawny __________________________
 (imię i nazwisko osoby upoważnionej)

 szkolna Komisja kwalifikacyjna  na posiedzeniu w dniu....................................... r.
 zakwalifikowała dziecko __________________________________________________ 

od dnia ......................... do korzystania z pobytu dziecka w Świetlicy.
 nie zakwalifikowała dziecka _______________________________________________

z powodu  ___________________________________________________________________

Data __________________________
Podpis przewodniczącego Komisji

Podpis członków Komisji
1. ______________________________________
2. ______________________________________
3. ______________________________________


