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DEKLARACJA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 
(kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka) 

 

 

Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej mojego dziecka ………………………………… 

ucznia/uczennicy  klasy …….. 

Data urodzenia dziecka: ………………………………………… 

Miejsce zamieszkania dziecka: …………………………………. 

Nazwiska i imiona rodziców (opiekunów prawnych): ……………………………………… 

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

Telefon domowy: ……………………………………………………………………………. 

Aktualne telefony komórkowe do matki: …………………………………………………… 

do ojca: ……………………………………………………. 

(bardzo prosimy o natychmiastowe uaktualnianie numerów powyższych telefonów) 

 

Miejsce pracy matki: ……………………………………………………………………….. 

Numer telefonu do pracy matki: …………………………………………………………… 

 

Miejsce pracy ojca: ………………………………………………………………………… 

Numer telefonu do pracy ojca: …………………………………………………………….. 

 

Dodatkowe informacje o dziecku (przeciwwskazania, choroby, itp.) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Oświadczam, że podane wyżej informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 
 

Podpisy osoby wypełniającej deklarację: …………………………………………………….. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisana (y) wyrażam zgodę na: 
1. samodzielne wyjście ze świetlicy do domu mojego dziecka 

……………………………………….klasa ………………. o godzinie ……………………… 

2. dziecko będzie odbierane ze świetlicy około godziny ………………………………………. 

wyłącznie przez niżej wymienione osoby: 

- ………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Odjedzie autobusem szkolnym o godzinie : ………………………………………………… 

 

 

Nowa Wieś, dnia ……………………………………….. 

 

                                                               ………………………………………………… 
                                                                                 (podpis rodziców lub opiekunów prawnych) 



2 

 

 

Wyciąg z regulaminu pracy świetlicy Szkoły Podstawowej 

im. Arkadego Fiedlera w Nowej Wsi 
 

 

 

Świetlica jest integralną częścią szkoły. Uczęszczają do niej dzieci kl. I – VIII, które muszą 

przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy obojga rodziców. 

 

1. Świetlica obejmuje stałą opieką dzieci, których rodzice zdeklarowali korzystanie z tej 

formy opieki. 

2. Świetlica szkolna zapewnia opiekę dzieciom od godz. 6.30 – 16.30. 

3.Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie przez rodziców  wyznaczonym 

terminie wypełnionej deklaracji zapisu. 

4. Deklaracja musi zawierać: 

- telefony kontaktowe 

- wszystkie dodatkowe informacje o problemach dziecka (zdrowotnych, wychowawczych 

oraz przeciwwskazaniach). 

5. Zapisów do świetlicy na podstawie zgłoszonej deklaracji dokonuje dyrektor szkoły 

odpowiedzialny za jej pracę. 

6. Wychowawcy świetlicy odpowiadają wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zgłosiły 

się do świetlicy. 

7. Dzieci uczęszczające na zajęcia pozalekcyjne w czasie pobytu na świetlicy, zgłaszają swe 

wyjścia wychowawcy świetlicy; po skończonych zajęciach pozalekcyjnych wracają na 

świetlicę. 

8. W świetlicy obowiązują wewnętrzne kontrakty ustalające zasady zachowania oraz 

motywowania dzieci przez wychowawców. Są one redagowane wspólnie przez dzieci i 

wychowawców i obowiązują w danym roku szkolnym. 

9. Wychowawcy świetlicy informują wychowawców poszczególnych klas o funkcjonowaniu 

dziecka podczas zajęć świetlicowych. Informacje te uwzględnia się przy ustalaniu oceny z 

zachowania. 

 

Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice mogą zgłaszać do dyrektora 

szkoły – telefon: 067 – 2540 – 574 

 

 

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem pracy świetlicy oraz 

zobowiązujemy się do ścisłej współpracy z wychowawcami świetlicy w celu zapewnienia 

dziecku bezpieczeństwa i jak najlepszych warunków pobytu. 

 

 

 

 

Data: …………………………….,       …………………………………………………….. 
                                                                        (podpisy rodziców lub opiekunów prawnych) 

 


