
 

 

Karta uczestnika świetlicy szkolnej 

Imię i nazwisko dziecka………………………………………………………………………… 

Data urodzenia dziecka…………………………………………………      Klasa………………… 

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

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

Imiona i nazwiska rodziców /opiekunów prawnych/ 

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

Telefony kontaktowe do rodziców /opiekunów prawnych/ 

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

Miejsce pracy matki /prawnej opiekunki/………………………………………………………........................ 

………………………………………………………………Tel………………………………......................... 

Miejsce pracy ojca /prawnego opiekuna/………………………………………………………......................... 

………………………………………………………………Tel………………………………......................... 

Ważne uwagi o dziecku lub rodzinie np. stała choroba, kalectwo, uczulenia, itp. 

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

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

Osoby upoważnione do odbioru dziecka  

Każda osób z upoważnionych do odbioru dziecka przez rodzica/prawnego opiekuna musi wypełnić zgodę 

RODO (drugi załączony dokument). 

Imię i nazwisko Stopień 

pokrewieństwa 

Seria i nr DO Nr telefonu 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   



 

 

Regulamin świetlicy Szkoły Podstawowej nr 55 w Krakowie. 

1) Świetlica jest czynna od 7.00 do 17.00. Przed rozpoczęciem pracy świetlicy oraz po jej zakończeniu 

odpowiedzialność za dziecko przebywające na terenie szkoły ponoszą rodzice. Rodzice zobowiązani są do 

punktualnego odbioru dziecka do godz.17.00. 

2)  Do świetlicy uczęszczają uczniowie klas 1-4, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas 

pracy ich rodziców /opiekunów/. 

3)  Przyjęcie ucznia do świetlicy odbywa się na podstawie wypełnienia karty uczestnika świetlicy. W karcie 

rodzic /opiekun/ podaje: aktualne dane dziecka, tel. kontaktowy i adres rodziców /opiekunów prawnych/, 

miejsce pracy rodziców /opiekunów/ z podaniem adresu i aktualnego telefonu oraz osoby upoważnione do 

odbioru dziecka. 

4)  Samodzielny powrót dziecka do domu jest możliwy tylko za pisemną zgodą rodziców /opiekunów/.Wszelkie 

samodzielne jednorazowe wyjście dziecka ze świetlicy musi być potwierdzone informacją pisemną 

zawierającą datę, godzinę wyjścia i podpis rodzica/opiekuna/. 

5)  Za rzeczy, zabawki, ubrania czy sprzęt elektroniczny przynoszone przez dzieci, świetlica nie ponosi 

odpowiedzialności. Zgodnie z zapisem w statucie szkoły &46 pkt.1-5 uczniowie nie korzystają z telefonów 

komórkowych na terenie świetlicy. 

6) Za szkody materialne wyrządzone przez dziecko odpowiadają finansowo rodzice. 

7) Do stołówki szkolnej dzieci klas pierwszych schodzą parami wraz z wychowawcą świetlicy. Podczas obiadu 

pozostają pod jego opieką. 

8)  Dzieci po zajęciach lekcyjnych są  przyprowadzane przez nauczycieli. Na zajęcia  

dodatkowe dzieci są odbierane i przyprowadzane przez instruktorów. Instruktorzy      w czasie trwania zajęć 

ponoszą odpowiedzialność za dzieci. 

9) Wszelkie wyjścia poza pomieszczenie, w którym odbywają się zajęcia świetlicowe muszą być zgłoszone 

wychowawcy. Do toalety dzieci wypuszczane są pojedynczo. 

10) Uczeń który: -wdaje się w bójki i/lub -niszczy mienie świetlicy i/lub -zagraża bezpieczeństwu innych dzieci 

i/lub -jest wulgarny lub agresywny oraz nie reaguje na upomnienia ustne lub pisemne- zostanie skreślony z 

listy wychowanków świetlicy po wcześniejszych trzech upomnieniach pisemnych do rodziców /opiekunów/.  

 

Potwierdzam prawdziwość danych zawartych w karcie uczestnika oraz zapoznałem/łam się z regulaminem 

świetlicy. 

 

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

Podpis matki /opiekuna/          Podpis ojca /opiekuna/ 

Data……………………………… 


