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Deklaracja zapisu dziecka do świetlicy szkolnej  

Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupcy w roku szkolnym  2022/2023  

  

Zgłaszam córkę/syna……………………………………… klasa …   

                                                  Imię i nazwisko                                                                    

 

.……………             ………………  na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze do świetlicy. 
   (data urodzenia)                  (miejsce urodzenia)  

 

1. Informacje o rodzicach i opiekunach:  

Nazwisko i imię Numer telefonu Telefon w miejscu 

pracy 

Matka   

Ojciec   

              Telefon w miejscu zatrudnienia (tylko do korzystania w sytuacjach wyjątkowych) 

 

2. Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów dziecka o sytuacji zawodowej – należy 

podkreślić właściwą informację 

a) oświadczenie matki, prawnej opiekunki  

Ja niżej podpisana …………………………………………oświadczam, że:  
                                                imię i nazwisko 

pracuję, nie pracuję, studiuję w systemie stacjonarnym, prowadzę gospodarstwo rolne,   

prowadzę działalność gospodarczą  

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

Słupca, dnia ……………...……………           ................................................................ 
                                                                            (podpis matki/prawnej opiekunki) 

b) Oświadczenie ojca, prawnego opiekuna  

 

Ja niżej podpisany ………….. ………………………………..oświadczam, że:  
                                     imię i nazwisko 

pracuję, nie pracuję, studiuję w systemie stacjonarnym, prowadzę gospodarstwo rolne, 

prowadzę działalność gospodarczą  

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

Słupca, dnia ......................................                                                       ……………................................... 

                                                                                                  (podpis ojca /prawnego opiekuna) 

 

Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 

59 z późn. zm.) - "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". 

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.     
 

3. Informacja o czasie pobytu dziecka w świetlicy szkolnej: 

Informuję, że córka/syn przebywać będzie w świetlicy szkolnej w następujących dniach 

tygodnia  zgodnie z wykazem w tabeli 
 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

     

 

4. Informacja o sposobie powrotu dziecka do domu (właściwe podkreślić) 
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a) Powrót samodzielny o ustalonej przez rodziców/prawnych opiekunów godzinie lub w 

sytuacjach pilnych – po telefonicznym ustaleniu z nauczycielem świetlicy.   

Oświadczam, że wyrażam zgodę aby syn/córka samodzielnie powracał/a z zajęć świetlicy  do 

domu. Równocześnie potwierdzam, że biorę odpowiedzialność za dziecko od momentu 

opuszczenia budynku szkoły.  
…………………………………….. 

podpis rodzica/opiekuna prawnego 

  

b) Powrót pod opieką matki/ojca 

c) Powrót pod opieką osoby upoważnionej przez rodziców. Wykaz osób upoważnionych 

do odbioru mojej córki/mojego syna ze świetlicy:  

Nazwisko i imię pokrewieństwo 

  

  

  

  

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę aby syn/córka powracał/a z zajęć w świetlicy  do domu 

po opieką wymienionych powyżej osób 

……………………………. 
podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

5. Informacja o sposobie odbioru dziecka z zajęć świetlicowych 

  

Osoba odbierająca dziecko z zajęć w świetlicy kontaktuje się z wychowawcą świetlicy 

poprzez domofon umieszczony przy drzwiach wejściowych szkoły, przedstawiając się  

i podając personalia dziecka oraz klasę do której uczęszcza. Po ustaleniu przez 

nauczyciela danych osobowych odbierającego, uczeń udaje się do drzwi szkoły. 

 

Informacje dodatkowe 

1. Mając na względzie bezpieczeństwo Państwa dziecka , w przypadku zaistnienia potrzeby 

opuszczenia świetlicy w sposób inny niż wskazany powyżej( np. odbiór dziecka przez 

osobę inną niż wskazana w punkcie 5 lub zgoda rodzica na samodzielny powrót do domu) 

rodzic dostarcza  pisemną informację na ten temat lub powiadamia nauczyciela świetlicy 

przez e-dziennik. Informacja powinna zawierać datę, godzinę samodzielnego wyjścia lub 

dane osobowe osoby upoważnionej do odbioru dziecka wraz z numerem dowodu 

osobistego. Informację tę podpisuje rodzic. 

2. Rodzic informuje nauczyciela  świetlicy o wcześniejszym, niż zadeklarowano, 

zakończeniu pobytu dziecka w świetlicy oraz o osobie odbierającej dziecko z zajęć 

świetlicowych. 

3. Dziecko nie opuszcza świetlicy po uzyskaniu informacji telefonicznej od rodzica lub innej 

osoby dorosłej wyznaczonej przez rodzica. Rodzic lub wyznaczony opiekun stawia się 

osobiście po odbiór dziecka. 

4. Dziecko rozpoczynające pobyt w świetlicy objęte jest opieką od momentu zgłoszenia swej 

obecności nauczycielowi świetlicy. 

5. Szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dzieci poza godzinami pracy nauczycieli i 

wychowawców.   
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Wyrażam/y zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie przez dyrektora szkoły danych 

osobowych – naszych, dziecka i osób wymienionych w punkcie 5.-  w celach związanych z 

przyjęciem  i pobytem naszego dziecka w świetlicy szkolnej, zgodnie z Ustawą  z dnia 29 

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.  

  

 

  ……………………………………….                               ………………………………. 
     podpis matki / prawnej opiekunki                                                              podpis ojca / prawnego opiekuna 

 

 

Informacje o dziecku uczęszczającym do świetlicy szkolnej  

1. Problemy rozwojowo  - zdrowotne dziecka ( jeżeli dziecko wymaga szczególnej 

opieki: alergie, choroby stałe, wady rozwojowe, przyjmowane leki) 

 

……………………………………………………………………………………  

2. Korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej   TAK    NIE  

3. Odrabianie prac domowych (proszę podkreślić)  

TAK            NIE                       W zależności od chęci dziecka  

4. W ramach zajęć świetlicowych dzieci uczestniczyć będą w zajęciach artystycznych, 

bibliotecznych i rozwijających. Czy wyrażają państwo zgodę na udział dziecka w tych 

zajęciach?                      TAK                                    NIE    

3. Czy dziecko uczęszcza na:  

a) etykę           TAK               NIE               kiedy ?………………  

b) logopedię    TAK               NIE              kiedy ?……………… 

c) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze   TAK      NIE        kiedy ?………… 

d) zajęcia z pedagogiem szkolnym  TAK                NIE        kiedy ?……… 

  

4. Inne zajęcia pozalekcyjne, na które dziecko wychodzi w trakcie pobytu na świetlicy:  

……………………………………………………………………………………… 

(wymienić) 

   

5. Inne spostrzeżenia, o których państwa zdaniem wychowawca powinien wiedzieć   

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………  

 

Informacje dla rodziców/prawnych opiekunów:  

 

1. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy organizowane są w godzinach 

od 6:30 do 16:30 od poniedziałku do czwartku oraz od 6:30 do 16:00 w piątek 

2. Dziecko, które na co dzień jest odbierane przez wyznaczone osoby może w 

wyjątkowych sytuacjach samodzielnie opuszczać świetlicę po okazaniu wychowawcy 

świetlicy pisemnej zgody rodziców.  

3. Dziecko ma obwiązek samodzielnie zgłosić wychowawcy rozpoczęcie pobytu w 

świetlicy i jej opuszczenie.   

4. Dziecko ma zakaz samodzielnego (bez uzyskania zgody wychowawcy) opuszczania 

świetlicy. 

5. W ramach zajęć świetlicowych organizowane są: zajęcia rekreacyjne i ruchowe, 

artystyczne, gra w szachy,  zajęcia wspomagające wiedzę, czytelnicze, relaksacyjne oraz 

inne w zależności od potrzeb i zainteresowań dzieci.  
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6. Rzeczy wartościowe wnoszone do świetlicy należy oddać na przechowanie wychowawcy. 

W innym wypadku nie bierze on odpowiedzialności za te przedmioty, ich zniszczenie lub 

zagubienie. 

7. Uczestnicy mają prawo do korzystania z wyposażenia świetlicy zgodnie z jego 

przeznaczeniem; mają jednocześnie obowiązek szanowania pomieszczeń, przedmiotów i 

urządzeń oraz ich uporządkowania po zakończeniu korzystania.  

8. Należy przestrzegać przepisów BHP. 

9. Podczas przebywania w świetlicy uczniowie są zobowiązani do: udziału w zajęciach 

świetlicowych, dbania o bezpieczeństwo swoje i innych, zgłaszania do wychowawców 

wszystkich wyjść z sali świetlicowej, przestrzegania dyscypliny, dbania o czystość i 

porządek 

• szanowania gier, zabawek i sprzętów znajdujących się w świetlicy szkolnej 

10. Obowiązuje zakaz używania wulgaryzmów, kłamania, przezywania, dokuczania oraz 

agresywnego zachowania w świetlicy i w szkole. 

11. Wszystkie sprawy konfliktowe należy zgłaszać wychowawcy. 

12. W razie rażącego nieprzestrzegania regulaminu świetlicy powiadamia się rodziców 

 a jeśli, mimo upomnień, nie następuje poprawa, uczeń zostaje skreślony z listy dzieci 

korzystających z opieki w świetlicy szkolnej, o czym powiadamia się rodziców. 

13. W razie ogłoszenia sytuacji epidemicznej, uczniów obowiązują zapisy w sprawie 

zachowania bezpieczeństwa w świetlicy w czasie epidemii,  określone w regulaminie 

świetlicy.   

Oświadczenia i zobowiązania rodziców (prawnych opiekunów) dziecka:  
  

1. Oświadczam, że zapoznałem się z przepisami regulującymi pracę świetlicy szkolnej.  

2. Zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia wychowawców świetlicy  

o wszelkich zmianach dotyczących dziecka. Każdorazowe odstępstwo od ustalonego 

sposobu powrotu dziecka do domu będę zgłaszać wychowawcy świetlicy 

potwierdzeniem na piśmie z podpisem i datą.  

3. Oświadczam, że w przypadku gdy wyraziłem zgodę na samodzielny powrót dziecka ze 

świetlicy do domu, biorę całkowitą odpowiedzialność za jego życie i zdrowie.  

4. Oświadczam, że biorę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka 

przebywającego pod opieką osoby upoważnionej przeze mnie do jego odbioru.  

5. Zobowiązuję się do współpracy z nauczycielami świetlicy w sprawach 

dotyczących pobytu  i zachowania mojego dziecka.  

6. Przyjmuję do wiadomości, że szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka 

samowolnie przebywającego na terenie szkoły poza godzinami zajęć dydaktycznych i 

opiekuńczo-wychowawczych. 

7. Zobowiązuję się do odkupienia gier i zabawek zniszczonych lub zagubionych przez 

moje dziecko. 

8. Przyjmuję do wiadomości, że w świetlicy szkolnej używanie telefonów komórkowych 

dopuszczalne jest tylko w celu pilnego kontaktu z rodzicem/ opiekunem, po 

wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem świetlicy. 

9. Zgadzam się, aby moje dziecko w czasie pobytu w świetlicy po uzgodnieniu 

z wychowawcą świetlicy mogło samodzielnie wyjść na teren szkoły  (w szczególności 

do biblioteki szkolnej, szatni, toalety, stołówki, pielęgniarki szkolnej) 
 

 Podpisy rodziców / opiekunów prawnych  

 
 

  ……………………………………….                               ………………………………. 
     podpis matki / prawnej opiekunki                                                              podpis ojca / prawnego opiekuna 


