
 KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

            W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W JAWORZNIE 

                                             NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

w rygorze sanitarnym w związku z Covid-19 

Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka 

I. DANE OSOBOWE DZIECKA 

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

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

Adres zamieszkania............................................................................................................................................. 

II. WAŻNE INFORMACJE O ZDROWIU DZIECKA ………………………………………………………………....... 

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

III.Informacje o rodzicach/opiekunach prawnych: 

MATKA/PRAWNY OPIEKUN OJCIEC/PRAWNY OPIEKUN 

Imię i nazwisko  Imię i nazwisko  

tel. kontaktowy  tel. kontaktowy  

 

IV. CZAS POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY – NALEŻY WPISAĆ KONKRETNE GODZINY (od.7.00 do 7.30 
świetlica NIKO a od 8.00 do 16.00 świetlica Sportowa) 
 

 poniedziałek wtorek 
środa 

czwartek piątek 

przed lekcjami      

po lekcjach      

 
V. OŚWIADCZENIE RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW O SPOSOBIE OPUSZCZANIA ŚWIETLICY 
SZKOLNEJ PRZEZ DZIECKO  (właściwe podkreślić) 
 

1. Upoważniam niżej wymienione osoby do odbierania mojego dziecka ze świetlicy szkolnej: 

 

Imię i nazwisko  Imię i nazwisko  

Imię i nazwisko  Imię i nazwisko  

Imię i nazwisko  Imię i nazwisko  

 
 
Jaworzno, dnia …………………………...Podpis matki/prawnego opiekuna…………………………………… 
 
Podpis ojca/ prawnego opiekuna …………………………………… 
 
NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INFORMACJAMI NA ODWROCIE STRONY 

 
 
  



 
                 ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

                                            W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W JAWORZNIE 

 
1. Praca i opieka na świetlicy odbywa się w reżimie sanitarnym w związku z Covid-19. 

2. Świetlica szkolna zapewnia opiekę od godz. 7.00 do godz. 7.30 w świetlicy w NIKO a od godz. 8.00 do 

16.00 w świetlicy na Sportowej. 

3. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do określenia dokładnej godziny powrotu dziecka do domu, gdyż 

związane jest to z odpowiednim odwozem autokarowym. 

4. Odpowiedzialność nauczyciela – wychowawcy świetlicy za dziecko rozpoczyna się z chwilą przybycia do 

świetlicy. 

5. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania godzin otwarcia świetlicy szkolnej  

i do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. W razie nieodebrania dziecka ze świetlicy  

w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego rodzicami/prawnymi opiekunowi, dziecko może 

zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom (policji).  

6. 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. 

7. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy [np. odbieranie dziecka przez 

osobę dotąd nieupoważnioną lub samodzielne wyjście itp.] rodzice muszą powiadomić wychowawców 

świetlicy na piśmie [z datą i podpisem].Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić 

świetlicy. 

8. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest 

zgłosić swoje przyjście do wychowawcy świetlicy. 

9. 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. 

10. W świetlicy szkolnej obowiązuje całoroczna zmiana obuwia. 

11. Za celowe zniszczenie przez dziecko przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność 

materialną ponoszą rodzice/opiekunowie. 

12. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty osobiste 

uczniów. Prosimy o nieprzynoszenie do świetlicy wartościowych przedmiotów. 

 
OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁAM/ ZAPOZNAŁEM SIĘ Z ZASADAMI KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY 
SZKOLNEJ. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO PRZESTRZEGANIA POWYŻSZYCH ZASAD 
ORAZ DO WSPÓŁPRACY Z WYCHOWAWCAMI ŚWIETLICY 

 
 
Jaworzno, dnia …………………………...       Podpis matki/prawnego opiekuna…………………………………… 
 
                                                                       Podpis ojca/ prawnego opiekuna …………………………………… 


