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      KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

OBOJGA RODZICÓW PRACUJĄCYCH ZAWODOWO 

Szkoły Podstawowej Nr 45 w Gdyni 
na rok szkolny    2021 /2022 

 

I DANE OSOBOWE DZIECKA: 

Imię i nazwisko dziecka.............................................................................................klasa ..................................................  

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

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

Imiona i nazwisko rodziców/opiekunów ................................................................................................................................  

II DZIECKO BĘDZIE KORZYSTAŁO ( podkreślić wybrane zgłoszenie): 

- tylko ze świetlicy  

- ze świetlicy i obiadu 

- tylko z obiadu 

III  AKTUALNE TELEFONY KONTAKTOWE Z  RODZICAMI / OPIEKUNAMI  

telefon mamy…………………………………………………………………………………… 

telefon taty……………………………………………………………………………………… 

Inne telefony kontaktowe na wypadek braku kontaktu z rodzicami / prawnymi opiekunami: 

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

W przypadku każdej zmiany nr telefonu, prosimy o niezwłoczne uaktualnienie numeru w karcie zgłoszenia dziecka  

do świetlicy . 

IV WAŻNE INFORMACJE O ZDROWIU DZIECKA – proszę również podać ewentualne ograniczenia udziału dziecka 

w zajęciach ruchowych  ........................................................................................................................................................   

 ..............................................................................................................................................................................................  

* Informujemy, że Administratorem danych jest Zespół Wczesnej Edukacji nr 1 w Gdyni. 

Kontakt do IOD – iod.edu@gdynia.pl  
 

Gdynia, dnia ………………………………………                                             …………………………………………………… 

                                                                                                                                   podpisy rodziców (prawnych opiekunów)  

 

 V INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY:  

1. Proszę zaznaczyć:  

 Dziecko odbierać będą osobiście rodzice / prawni opiekunowie w godz. pracy świetlicy  

               Dziecko odbierane będzie przez osoby pełnoletnie, upoważnione do odbioru dziecka  

               (upoważnienia do wypełnienia będą do pobrania na stronie szkoły) 

2. W dniu, gdy uczeń nie będzie odebrany do godziny 17.30, po zakończeniu zajęć świetlicowych, oraz braku 

kontaktu z jego rodzicami/prawnymi opiekunami, dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim 

organom (policja). 

 

3. W przypadku, gdy jedno z rodziców ma odebrane lub ograniczone prawa rodzicielskie do opieki nad 

dzieckiem, należy niezwłocznie dostarczyć stosowne dokumenty do sekretariatu szkoły. 

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

Czytelne podpisy rodziców / prawnych opiekunów 
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 INFORMACJA 

           Zgodnie z art. 89 kodeksu wykroczeń oraz art.43.1 prawa o ruchu drogowym dziecko do 7 lat nie może samodzielnie 

poruszać się po drogach. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły odpowiadają rodzice / opiekunowie lub inne 

pełnoletnie i upoważnione przez nich osoby. Wyjątkowe sytuacje samodzielnych powrotów dziecka ze szkoły reguluje 

STATUT SZKOŁY. Osobom nieupoważnionym oraz opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane.  
                                                                                                                                   

V OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNYCH POWROTACH DZIECKA DO DOMU W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH 
– możliwość samodzielnego opuszczenia świetlicy szkolnej nie dotyczy uczniów oddz. „0” i uczniów, którzy 
nie ukończyli 7 roku życia ( w oświadczeniu proszę podać w jakich dniach i o której godzinie dziecko ma samo 
wracać do domu): 
   
Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczenie przez mojego syna/córkę …………………………………. 

z klasy …………….świetlicy szkolnej w roku szkolnym ………………………w następujących dniach i godzinach : 

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

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

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

Jednocześnie oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka podczas 

samodzielnego powrotu. 

 

Gdynia, dnia …………                                                                                                …………………………… 
                                                                                                                                       podpis rodziców/prawnych opiekunów 

 _______________________________________________________________________________________________________________________ 

Informujemy, że powyższe dane przyczynią się do zapewnienia dobrej opieki nad dzieckiem i zwiększenia jego bezpieczeństwa w świetlicy. 

WAŻNE INFORMACJE 

1. Świetlica jest czynna w godzinach 6.30 – 17.30. 

2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.  

3. Rodzice/opiekunowie przekazują dziecko pod opiekę nauczycielom-wychowawcom świetlicy.  

4. Jednocześnie przyjmujemy do wiadomości, że szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka   pozostającego na jej 

terenie w miejscach nie objętych opieką nauczyciela oraz poza godzinami pracy nauczycieli i  wychowawców. 

5. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie dziecka przez osobę dotąd 

nieupoważnioną lub samodzielne wyjścia itp.) rodzice muszą powiadomić wychowawcę świetlicy na piśmie z datą                     

i podpisem. Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.  

6. Jednorazowe upoważnienia czy zezwolenia należy przekazywać na kartce lub w dzienniczku dziecka. 

7. Warunkiem przyjęcia karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej jest całkowite jej wypełnienie. 

8. W świetlicy obowiązują ZASADY DOBREGO ZACHOWANIA W ŚWIETLICY, z którymi dzieci zapoznają się na 

pierwszych zajęciach w świetlicy. 

9. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego kontaktu z wychowawcami świetlicy po otrzymaniu telefonicznego lub 

pisemnego zawiadomienia. 

10. W świetlicy obowiązuje przez cały rok szkolny zmiana obuwia i schludne ubranie. 

11. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty (prosimy o nie przynoszenie do szkoły 

wartościowych przedmiotów (np. telefonów komórkowych, biżuterii, gier elektronicznych itp.). 

12. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy materialnie odpowiadają rodzice/opiekunowie. 

13. Do świetlicy mogą uczęszczać dzieci nie chodzące na lekcje religii lub oczekujące na zajęcia, ale po wcześniejszym 

zgłoszeniu przez rodziców/opiekunów konkretnych dni i godzin. 

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO WPŁATY SKŁADKI NA ZAKUP WYPRAWKI DO ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH - nie dotyczy klas „0” ( 50 zł na cały 
rok szkolny) ORAZ DOSTARCZENIE DO KOŃCA WRZEŚNIA 2021 r.: 1 RYZY PAPIERU A4, 1 OPAKOWANIA CHUSTECZEK 
HIGIENICZNYCH PO 100 SZT.  I 1 OPAKOWANIA RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH. ZGROMADZONE ZE SKŁADEK FUNDUSZE 
PRZEZNACZONE BĘDĄ NA: zakup materiałów piśmiennych oraz zabawek; artykułów do prac i zajęć artystycznych dzieci;  

upominków związanych z uroczystościami dziecięcymi oraz artykułów i sprzętów zapewniających prawidłową obsługę dziecka              

w czasie pobytu w świetlicy. 
 

Gdynia, dnia……………….                                                                                     ………………………………. 
                                                                                                                                              podpis rodziców/opiekunów 

 

 
Wypełnioną kartę należy dostarczyć pierwszego dnia pobytu dziecka w świetlicy 


