
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku  

na rok szkolny 2020/2021 

 

 

 

 
I. DANE OSOBOWE DZIECKA 

 

 

Imię i nazwisko dziecka ………………………………. klasa …………... 

 
 

Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………….. 

 
 

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………. 

 

 

 
II. DANE OSOBOWE RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) 

Imiona i nazwiska rodziców 

(opiekunów prawnych) 
Numer telefonu kontaktowego 

 
Tel. do miejsca pracy 

 

 

 

  

 

 

 

  

 
     

 

 

III. WAŻNE INFORMACJE O ZDROWIU DZIECKA…………………………………… 

 

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

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 Zobowiązuję się do punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy  i jednocześnie biorę 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka pozostającego na terenie szkoły 

przed otwarciem lub po godzinach pracy świetlicy szkolnej. Świetlica jest czynna            

w godzinach 700 – 1700. 
Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni, lub osoby przez    

nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko 

zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.  
O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy                         

(np. odbieranie dziecka przez osobę dotąd nie upoważnioną lub samodzielne wyjście 

itp.) rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie (z datą                            

i podpisem). Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy. 

 Zobowiązuję się do informowania o wszelkich zmianach danych zawartych                        

w niniejszym zgłoszeniu i ich uaktualniania. 

 

V. WAŻNE INFORMACJE 

 

 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. 
 Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność 

materialną ponoszą rodzice/opiekunowie. 

 Opiekunowie świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej 

przedmioty osobiste uczniów (np.: telefony komórkowe, urządzenia typu MP3               

itp. elektroniczne zabawki). 

 Z uczniami, którzy nie będą przestrzegali zasad obowiązujących w świetlicy oraz 

regulaminu świetlicy zostanie podpisany kontrakt. W przypadku, gdy uczeń nie 

będzie wywiązywał się z kontraktu zostanie zawieszony w prawach uczestnika 

świetlicy na dwa tygodnie. Jeżeli po powrocie zachowanie ucznia nie ulegnie 

poprawie, taki uczeń zostanie skreślony z listy uczestników świetlicy. 

 

 

 

Białystok, dnia ………………………. 

 

 

 

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

podpis matki (opiekunki prawnej)      podpis ojca (opiekuna prawnego) 

 


