
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W BIELSKU – BIAŁEJ ROK SZKOLNY 20__/20__

I. Dane dziecka:

Nazwisko i imię dziecka _____________________________________ klasa _____

Data i miejsce urodzenia _______________________________________________

Adres zamieszkania ___________________________________________________

Godziny pobytu ucznia w świetlicy szkolnej: poniedziałek od _____ do _____

wtorek od _____ do _____

środa od _____ do _____

czwartek od _____ do _____

piątek od _____ do _____

Czy dziecko będzie korzystało z obiadów: TAK/NIE 

Ważne informacje o dziecku (choroby, zażywane lekarstwa, itp.) ___________________________________

_______________________________________________________________________________________

II. Dane rodziców/prawnych opiekunów:

Nazwisko i imię Telefon
kontaktowy

Adres zamieszkania Miejsce pracy

________________

________________
Matki

komórka 
___________

praca 
___________

________________

________________

Pieczątka zakładu pracy oraz podpis osoby upoważnionej

________________

________________
Ojca

komórka 
___________ 

praca 
___________

________________

________________

Pieczątka zakładu pracy oraz podpis osoby upoważnionej

III. Dziecko będzie odbierane przez:

a) rodziców (nazwisko, imię): ______________________________________________________________

b) inne osoby upoważnione:

Nazwisko i imię Seria i nr dowodu osobistego Telefon

W przypadku odbioru dziecka przez osobę niepełnoletnią biorę pełną odpowiedzialność prawną za jego

bezpieczeństwo.

c) NIE mogą odbierać osoby: _______________________________________________________________

d) będzie wracało samodzielnie (w jakie dni i o której godzinie) ___________________________________



IV. Regulamin:
1. Świetlica  szkolna organizuje  opiekę wychowawczą uczniom klas  I-III  (w wyjątkowych sytuacjach dzieci

z klas starszych), których rodzice pracują.
2. Wychowankowie  przyjmowani  są  na  podstawie  pisemnego  zgłoszenia  rodziców/prawnych  opiekunów

poprzez wypełnienie  Karty Zgłoszenia  Dziecka -  termin składania  kart  na  świetlicę  – do końca czerwca
(odrębnie na każdy rok szkolny).

3. Kwalifikację  i  przyjmowanie  uczniów  do  świetlicy  dokonuje  komisja  powołana  przez  dyrektora  szkoły.
W  skład  komisji  wchodzą  dyrektor  szkoły  oraz  nauczyciele  wychowawcy  świetlicy.  W  przypadku
niezakwalifikowania się dziecka do świetlicy szkolnej istnieje możliwość odwołania od powyższej decyzji
w formie pisemnej do dyrekcji szkoły do 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. 

4. Świetlica czynna jest od 6.30 do 16.30.
5. Świetlica jest bezpłatna, natomiast Rada Rodziców określa kwotę raz na semestr na materiały niezbędne do

zajęć.  
6. W  razie  nieodebrania  ucznia  ze  świetlicy  w  godzinach  jej  pracy  oraz  braku  kontaktu  z  jego

rodzicami/prawnymi  opiekunami  dziecko  może  zostać  przekazane  pod  opiekę  odpowiednim  organom
(policja). 

7. Rodzice  ponoszą  odpowiedzialność  za  dziecko,  które  zostało  przyprowadzone  do  szkoły,
a nie zgłosiło się do świetlicy.

8. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice (opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność
materialną.

9. W uzasadnionych przypadkach zachowania zagrażającego życiu i zdrowiu własnemu lub innych dzieci, po 
indywidualnej analizie sytuacji, komisja wychowawcza może karnie usunąć ucznia ze świetlicy.

10. Świetlica nie odpowiada za zagubione rzeczy dzieci.
11. Uczeń  przestaje  być  wychowankiem  świetlicy  w  sytuacji:  ustnej  lub  pisemnej  deklaracji  rodziców  

(opiekunów) o wypisaniu dziecka ze świetlicy lub niezłożenia podania o przyjęcie na nowy rok szkolny. 

Informujemy, że Administratorem powyższych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów
Westerplatte w Bielsku – Białej, ul. Dywizji Kościuszkowskiej 2, 43 – 300 Bielsko – Biała. Bez wyraźnej zgody
dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia w formie pisemnej przekazanej dalej do sekretariatu
szkoły. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie.

[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów zorganizowania zajęć świetlicy szkolnej.

Bielsko – Biała, dnia __________________                                    _________________________

           (Podpis rodziców/opiekunów)


