
                          Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bohaterów Westerplatte w Kaliszu                               

                                                                                                                                                                         NR……..……. 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 
Świetlica szkolna czynna jest od godziny  6.30 do 16.30.               

Do  świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej Nr 8, których oboje rodziców lub 

opiekunów prawnych pracuje zawodowo. Zapisy odbywają się od 3 do 12 września. Rodzice lub prawni opiekunowie 

zobowiązani są uzupełnić kartę zapisu dziecka do świetlicy i złożyć wymagane aktualne zaświadczenia  o zatrudnieniu. 

O przyjęciu dziecka do świetlicy decyduje komisja rekrutacyjna. 

 

Dane dziecka 

 
Imię i nazwisko dziecka 

 
……………………………………………………………………………………  

 
klasa……… 

 
Data i miejsce urodzenia 

 
……………………………………………………………………………………  

 

 
Pesel 

 
……………………………………………………………………………………  

 
Adres zamieszkania 

 
……………………………………………………………………………………  

 
Numer telefonu domowego 

 
……………………………………………………………………………………  

 

Dane rodziców lub prawnych opiekunów 

Imię i nazwisko matki (prawnej 
opiekunki) 

 
……………………………………………………………………………………  

Numer telefonu komórkowego  
……………………………………………………………………………………  

Miejsce pracy  
……………………………………………………………………………………  

Numer telefonu do pracy  
……………………………………………………………………………………  

Imię i nazwisko ojca  (prawnego 
opiekuna) 

 
……………………………………………………………………………………  

Numer telefonu komórkowego  
……………………………………………………………………………………  

Miejsce pracy  
……………………………………………………………………………………  

Numer telefonu do pracy  
……………………………………………………………………………………  

 

 

I. Aktualne choroby, które należy mieć na uwadze podczas pobytu dziecka w świetlicy 

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

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

II. Informacje o odbieraniu dziecka ze świetlicy 

Dziecko będzie odbierane przez niżej wymienione osoby:  

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

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

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

        Dziecko nie będzie wydawane ze świetlicy szkolnej na podstawie rozmowy telefonicznej. 

W przypadku zgody na samodzielny powrót dziecka do domu (dzieci po ukończeniu 10 roku życia), rodzice lub prawni 

opiekunowie zobowiązani są przekazać pisemne oświadczenie wychowawcom świetlicy szkolnej. 

Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest odebranie dziecka do godziny 16.30. 
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Oświadczam, że podane przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym 

Data………………………………                                                                          Podpisy obojga rodziców lub opiekunów prawnych 

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

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

  

Regulamin świetlicy szkolnej 

 

1. Świetlica jest miejscem nauki, wypoczynku i zabawy. 

2. Rozbieramy się w szatni i obowiązkowo zmieniamy  obuwie. 

3. Plecaki układamy w wyznaczonym do tego miejscu w świetlicy. 

4. Po wejściu do świetlicy obowiązkowo zgłaszamy swoją obecność nauczycielowi. 

5. W świetlicy zachowujemy się cicho i spokojnie. Nie przeszkadzamy innym. 

6. Obowiązkowo wykonujemy wszystkie polecenia wychowawcy. 

7. Pod żadnym pozorem nie opuszczamy świetlicy bez zgody wychowawcy. 

8. Z gier i zabawek korzystamy zgodnie z ich przeznaczeniem, szanujemy je i odkładamy na wyznaczone miejsce. 

9. Dbamy o czystość i porządek w pomieszczeniach świetlicy. 

10. Pamiętamy o obowiązujących formach grzecznościowych; proszę, dziękuję, przepraszam. 

11. Za rzeczy przyniesione do świetlicy, takie jak; pieniądze, telefony komórkowe, zabawki itp. świetlica nie 

odpowiada. 

 

Podpisy potwierdzające zapoznaniem się z regulaminem 

 

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

                   (podpis  ucznia)                                                                 (podpisy obojga rodziców lub opiekunów  prawnych) 

                                                

 

Komisja postanawia przyjąć/ nie przyjąć  …………………………………………………………………………………..do świetlicy szkolnej. 

 

Uzasadnienie  nieprzyjęcia 

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

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

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

 

Data ………………………………….                                                                                                            Podpisy członków komisji: 

 

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

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

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

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

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

 


