
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

w Szkole Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze 

w roku szkolnym 2021/2022 

Świetlica jest czynna w godzinach 06:30 – 17:00 

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

Klasa.................................................................................................................................................... ............................ 

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

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

 

 Imię i nazwisko nr tel. kontaktowego 

Matka/prawny opiekun 

 

  

Ojciec/prawny opiekun 

 

  

 

 Informacje o odbieraniu dziecka ze świetlicy szkolnej: 

 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

wejście o godz.      

wyjście o godz.      

                                                                                                                                                                              

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o sposobie opuszczania przez dziecko świetlicy: 

a) dziecko może opuścić świetlicę samodzielnie  TAK /  NIE   

Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka, które samodzielnie wraca 

ze szkoły do domu. 

 

 

Zielona Góra, dn. …………………………………….Czytelny podpis rodzica…………………………… 
 

 

 

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

Dodatkowe informacje o dziecku (jeżeli dziecko wymaga szczególnej opieki, choroby, przewlekłe, alergie, itp.) 

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

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

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

 

 

 

Zielona Góra, …………………….                                                   ……………………………………… 

                                                                                                             czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 



 

PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE  

 

1. Zostaliśmy zapoznani z procedurą przeciwdziałania zakażenia COVID-19 w SP-6 i zobowiązujemy się do jej 

przestrzegania. 

2. Zobowiązuję/my się do obserwacji stanu  zdrowia dziecka i w przypadku podejrzenia stanu chorobowego 

(podwyższona temperatura ciała, kaszel, katar) dziecko pozostanie w domu. 

3. Zgadzam/my się na codzienny pomiar temperatury ciała dziecka bezdotykowym termometrem. 

Jestem/jesteśmy świadomi, że w przypadku stwierdzenia stanu chorobowego dziecka w czasie pobytu w 

świetlicy(podwyższona temperatura ciała, katar, kaszel, itp.), zostanie ono odizolowane od pozostałych dzieci i 

w sytuacji konieczności powiadomiona zostanie Powiatowa Stacja Epidemiologiczno-Sanitarna. 

4. Odpowiedzialność nauczyciela-wychowawcy świetlicy za dziecko rozpoczyna się z chwilą przybycia ucznia 

do świetlicy. 

5. Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej osobiście przez rodziców/opiekunów prawnych opiekunów lub przez 

osoby do tego upoważnione. 

6. Samodzielnie wyjść ze świetlicy może wyłącznie dziecko posiadające na to pisemną zgodę 

rodziców/opiekunów prawnych. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego wyrażona telefonicznie nie będzie brana 

pod uwagę przez nauczyciela-wychowawcę świetlicy. 

7. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede 

wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, nienagannego zachowania się ,podstawowych zasad higieny 

oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. 

8. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą 

rodzice/opiekunowie. 

9. W świetlicy przez cały rok szkolny obowiązuje obuwie zmienne. 

10. Rodzice/prawni opiekunowie są bezwzględnie zobowiązani do aktualizacji danych osobowych   

i kontaktowych. 

11. Rodzice dziecka/opiekunowie prawni zobowiązani są do przestrzegania godzin otwarcia świetlicy szkolnej 

6.30-17.00. W przypadku uchybień zostaną uruchomione odpowiednie procedury. 

12. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych bez zgody nauczyciela. 

Nauczyciele - wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przynoszenie przez uczniów 

wartościowe przedmioty, telefony komórkowe, urządzenia typu mp3, itp. 

13. Wszystkie informacje dotyczące pracy świetlicy znajdą Państwo na tablicy informacji. 

 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka uczęszczającego do Szkoły Podstawowej nr 6 w Zielonej 

Górze, a także członków mojej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej działalności 

szkoły.                                                                                    

 

Zielona Góra, …………………….                                                   ……………………………………… 

                                                                                                             czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

                                                             


