
 

 KARTA ZAPISU UCZNIA DO ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 38  

W SOSNOWCU, W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

 

Świetlica ogólna funkcjonuje w godzinach: 7.00  – 17.00 

Świetlica specjalna funkcjonuje w godzinach: 6.45- 16.30 

 

 
 
Zajęcia świetlicowe zorganizowane są dla uczniów, którzy pozostają dłużej w szkole      ze względu na czas 

pracy ich rodziców/prawnych opiekunów, dojazd do i ze szkoły lub występują inne okoliczności niż praca 

zawodowa wymagające zapewnienia dzieciom opieki.  
 

/Jeśli istnieją inne okoliczności niż praca zawodowa rodziców, wymagające zapewnienia dziecku opieki, prosimy 

o kontakt z kierownikiem świetlicy/. 
 
 

I. Podstawowe dane informacyjne o dziecku: 

Imię i nazwisko dziecka:….……..………………………………………………………………… 

Klasa: ………………………………….. 

Adres zamieszkania …................................................................................................................... 

Telefony kontaktowe do rodziców/prawnych opiekunów: …........................................................  

 

II. Oświadczenia rodziców dotyczące zatrudnienia: 

 Oświadczam, iż jestem osobą pracującą zawodowo. 

                          …………………………………………......................... 
                         (data i czytelny podpis matki ucznia) 
 

 Oświadczam, iż jestem osobą pracującą zawodowo. 

                        ………………………………………………................... 
                         (data i czytelny podpis ojca ucznia) 

Przyczyna dla której dziecko zgłoszone jest do świetlicy ( podkreślić właściwe): 

 Czas pracy rodziców  

 Organizacja dojazdu do/ z szkoły 

 Inne ważne okoliczności (jakie ?) ….............................................................................. 

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 

im. Tadeusza Kościuszki  

ul. Bohaterów Monte Cassino 46 

41-219 Sosnowiec 

tel./fax 32 263-19-19 



III. Przybliżony czas pobytu dziecka w świetlicy szkolnej: 

 

W przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy do czasu zakończenia jej funkcjonowania  

i braku możliwości skontaktowania się z rodzicem lub osobą upoważnioną 

 do odbioru dziecka ze świetlicy, o zaistniałej sytuacji zostanie poinformowany Kierownik 

Świetlicy oraz Dyrektor Szkoły. Po wyczerpaniu wszelkich możliwości kontaktu, dziecko może 

zostać przekazane pod opiekę Policji. 

 

IV. Ważne informacje dotyczące dziecka (np. stan zdrowia, zainteresowania, uzdolnienia, itp.),  

które wychowawcy powinni mieć na uwadze, podczas zajęć i sprawowania opieki nad dzieckiem  

w świetlicy szkolnej:.................................................................................................................................. 

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

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

 

V. Zapoznałam/em się z REGULAMINEM ŚWIETLICY w Szkole Podstawowej nr 38 w Sosnowcu. 
 
VI. Wszelkie zmiany dotyczące korzystania przez dziecko ze świetlicy (w szczególności dotyczące 

samodzielnych wyjść dziecka ze świetlicy, zmiana osób upoważnionych do odbierania,  

zmiany numerów telefonów kontaktowych) zobowiązuję się przekazywać wychowawcom świetlicy  

w formie pisemnej, z datą i czytelnym podpisem. 
 
VII. (Wypełniają tylko rodzice dzieci, które samodzielnie będą opuszczały szkolną świetlicę) 
 

Mój syn/córka ………………………………………………………………..………………………….. 

będzie wychodził/a samodzielnie (lub pod opieką niepełnoletniego brata/siostry) ze świetlicy o 

godzinie:……………..…………………………..…… 

 Oświadczam jednocześnie, iż ponoszę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

dziecka, po wyjściu ze świetlicy. 

                                                   

                                                         Data i czytelne podpisy rodziców: 

 

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

                           (matka)                                                                                (ojciec) 

Oświadczam, iż przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje, są zgodne ze stanem 

faktycznym. 

 

Data i czytelne podpisy rodziców: 
 

 

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

                                (matka)                                                                          (ojciec) 
  

 

DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANE INFORMACJE. WYKORZYSTANE ZOSTANĄ  

DLA ZAPEWNIENIA PAŃSTWA DZIECKU JAK NAJLEPSZYCH WARUNKÓW POBYTU  

W NASZEJ PLACÓWCE. PODLEGAJĄ ONE TAKŻE USTAWIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH. 

PRZEZNACZONE BĘDĄ WYŁĄCZNIE DO WGLĄDU WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY. 

dzień tygodnia rano po lekcjach 

poniedziałek od godziny ……………… 

………………………… 

do godziny .................. 

wtorek od godziny ………………  do godziny .................. 

środa od godziny ………………  do godziny .................. 

czwartek od godziny ………………  do godziny .................. 

piątek od godziny ………………  do godziny .................. 

  


