
SZKOŁA PODSTAWOWA W WILCZKOWICACH 
ROK SZKOLNY 2021/2022 

KARTA  ZAPISU  DZIECKA  DO  ŚWIETLICY 

1. Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………………………………………….. 

2. Data  urodzenia………………………………… . .klasa…………………............................ 

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

……………………………………………………… tel. domowy…...……….......................... 

4. Informacje o rodzicach /opiekunach prawnych/:

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

 imię i nazwisko matki /opiekuna/  imię i nazwisko ojca /opiekuna/ 

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

 tel. kontaktowy  tel. kontaktowy. 

6. Oświadczenie rodziców /opiekunów prawnych/  o sposobie opuszczania świetlicy  przez dziecko:
Proszę otoczyć pętlą wybraną ewentualność
a/ dziecko może samodzielnie opuszczać świetlicę TAK/ NIE o godz.………………………... 
b)powrót autobusem szkolnym po skończonych zajęciach
c/ dziecko będzie odbierane ze świetlicy o godz.………………………………………………. 
d/ osoby upoważnione do odbioru dziecka: 

………………………………………………………………………………………………….. 
 imię i nazwisko 

…………………………………………………………………………………………………. 
imię i nazwisko 

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

Oświadczenie rodziców /opiekunów/: 
1. Oświadczam, że zapoznałem się z przepisami regulującymi funkcjonowanie świetlicy szkolnej
2. Zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia wychowawców świetlicy szkolnej o każdorazowym odstępstwie od ustalonego sposobu 

odbierania dziecka ze świetlicy zawartego w karcie zapisu / np. ewentualność powrotu do domu bez opiekuna lub możliwość odebrania 
dziecka przez inne niż wskazane osoby/.

3. Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym.

Data………………………………  ……………………………………………………. 
 Podpis rodziców /opiekunów/ 



Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej 

1. Wychowanek ma prawo do:

 życzliwego traktowania,

 poszanowania godności osobistej,

 ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,

 uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,

 korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na

wyposażeniu świetlicy,

2. Wychowanek jest zobowiązany do:

 przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy,

 przestrzegania zasad współżycia w grupie,

 współpracy w procesie wychowania i opieki,

 uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy,

 kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych,

 respektowania poleceń nauczyciela,

 nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy,

 przebywania w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela,

 nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową,

 dbałości o wspólne dobro, ład i porządek,

 ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.


