
                                                     Załącznik nr3 
KARTA  PRZYJĘCIA  DZIECKA  DO  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ 

2021/22 
podane informacje wykorzystane zostaną  na wyłączny użytek szkoły 

 
INFORMACJA 
 

1. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej, którzy muszą dłużej przebywać w            
szkole ze względu na czas pracy rodziców/prawnych opiekunów. 

2. Do świetlicy przyjmowane są wyłącznie dzieci rodziców/prawnych opiekunów pracujących. Podstawą          
przyjęcia jest zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie rodziców/prawnych opiekunów, wydane        
przez zakład pracy po 15 sierpnia danego roku szkolnego lub w momencie przyjęcia dziecka do               
świetlicy w trakcie trwania roku szkolnego. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do           
przekazania szkole danych związanych z ustaniem zatrudnienia. Szkoła zastrzega sobie prawo do            
żądania dostarczenia zaświadczenia o zatrudnieniu w innych niż podane wyżej terminie, jeśli            
uzyska informacje o zmianie statusu zatrudnienia rodziców/prawnych opiekunów. 

3. Dzieci odbierane są wyłącznie przez osoby wpisane w karcie przyjęcia dziecka do świetlicy. 
4. O ile rodzice podejmą pisemną decyzję o samodzielnym powrocie dziecka ze szkoły, nauczyciele nie              

ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka w drodze do domu. 
5. Odpowiedzialność za dzieci przebywające w świetlicy, a biorące udział w zajęciach dodatkowych,            

ponoszą nauczyciele prowadzący te zajęcia.  
6. W szkole  zorganizowane jest dożywianie w formie obiadów. 
7. Koszt obiadu ustalony jest na początku każdego roku szkolnego. 
8. W razie nieobecności dziecka korzystającego z obiadów, należy zgłosić ten fakt telefonicznie (76             

844-21-11)  lub osobiście do godziny 8.30.  
9. Dzieci przebywają w świetlicy od 6:45 do 16:15 pod opieką nauczyciela świetlicy, przed i po tym                

czasie  odpowiedzialność za dziecko ponosi rodzic/prawny opiekun.  
10.  

…………………………… 
podpis rodziców/prawnych opiekunów 

OŚWIADCZENIE 
Wyrażam / nie wyrażam* zgody na publikację zdjęć mojego dziecka (np. z uroczystości i konkursów) na                
świetlicowej stronie internetowej.  
  *niepotrzebne skreślić  
                                                                                    …………………………… 

                                                                           podpis rodziców/prawnych 
opiekunów 
FORMULARZ 
 

1. Proszę o przyjęcie do świetlicy mojego dziecka: imię i nazwisko ……………………………………….. 
........................................................................................................od dnia................................................... 

2.  Data urodzenia dziecka ............................................................................................................................... 
3. Klasa  ................................... 
4. W jakich  godzinach  dziecko będzie przebywać w świetlicy? ..................................................................  
5. Czy będzie jeść obiady ? ............................................................................................................................. 
6. Problemy zdrowotne dziecka:…………………………………………………………………………….. 

        7.   Jakie są zainteresowania Państw dziecka?................................................................................................... 
        8.  Dane o rodzicach /prawnych opiekunach : 

 
a) Nazwisko i imię matki /prawnej opiekunki...................................................................... 
b) Adres zamieszkania ........................................................................... 
c) Miejsce pracy .................................................................................... 
d) Numer telefonu ................................................................................. 

 
 

a) Nazwisko i imię ojca /prawnego opiekuna........................................................................ 
b) Adres zamieszkania ........................................................................... 
c) Miejsce pracy ..................................................................................... 
d) Numer telefonu .................................................................................. 

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

  
                                                                                                         Podpis rodziców/prawnych opiekunów 

 


