
 
Świetlica szkolna PLANETA DZIECI  

Szkoła Podstawowa nr 11 w Jeleniej Górze 

Rok szkolny 2017/2018 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 

UWAGA! Opieką w świetlicy objęte są dzieci klas I-III rodziców pracujących. Dziecko zostanie przyjęte do świetlicy z chwilą dostarczenia 

kompletu dokumentów (karta zgłoszenia i aktualne zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców*) 

Adnotacje szkolne 

Grupa Opłata Inne 

   

I   DANE OSOBOWE DZIECKA: 

Imiona nazwisko dziecka: ……………………………………………………..……………………………………………...........…………………………… Klasa: …………………… 

Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………..…………………………………………………………………….………………………………………….. 

Imiona i nazwiska rodziców: ………………………………………………….……………………………………………………………………….…………………………………………… 

Rodzina: PEŁNA  -  NIEPEŁNA – ZREKONSTRUOWANA (Proszę podkreślić właściwe. W przypadku postanowień sądowych, ograniczających 

prawa rodzicielskie, należy dostarczyć te postanowienia do wglądu.) 

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

TELEFONY KONTAKTOWE: 

 Tel. aktywny do matki: ……………………………………….……………………………………. 

 Tel. aktywny do ojca: ……………………………………….………………………..……….……. 

 Tel. domowy: ……………………………………….……………………………………….……………. 

 Inne tel. do osób upoważnionych: ……………………….…………………………………………………………………………….…………………………………….. 

II    CZAS PRZEBYWANIA DZIECKA W ŚWIETLICY (Proszę podkreślić właściwe) ** 

- codziennie 

- tylko w oczekiwaniu na zajęcia dodatkowe 

- sporadycznie, w razie potrzeby *** 

III    DZIECKO WYCHODZI ZE ŚWIETLICY: 

1. Samodzielnie – o godzinie ……………………..…… (warunkiem wypuszczenia dziecka jest odręczne napisania dodatkowego oświadczenia wg wzoru: 

zamieszczonego w Regulaminie Świetlicy) 

……………………………………………………………………….. 

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

2. Odbierane jest przez: 

- Rodziców (podać imię i nazwisko) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Rodzeństwo (podać imię i nazwisko) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Inne osoby upoważnione (podać imię nazwisko) ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

  

UWAGA! 
TELEFON AKTYWNY 
Zawsze włączony,  

z właścicielem telefonu można 
skontaktować się w każdej chwili. 



 

IV    DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU (choroby, szczególne wymagania opiekuńcze)  

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

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

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

V    WAŻNE INFORMACJE: 

1. Świetlica jest czynna w godzinach 6.30 –  16:45 .   

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

3. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić 

swoje przyjście do wychowawcy świetlicy. 

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

wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny, 

oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. 

5. Opiekunowie świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty osobiste uczniów. Prosimy o nie 

przynoszenie do szkoły wartościowych przedmiotów (np. telefonów komórkowych, zabawek, pieniędzy).  

6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do niezwłocznej aktualizacji danych w przypadku jakichkolwiek 

zmian. 

7. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą osoby wpisane do karty zgłoszenia dziecka lub upoważnione przez rodziców  

odręcznie napisanym zgodnym z wzorem upoważnieniem. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest 

powiadomić o tym wychowawcę świetlicy. 

8. Wspólne wyjście na obiad pod opieką wychowawców świetlicy zorganizowane jest tylko o wyznaczonych 

godzinach. 

9. Pozostałe istotne informacje znajdują się w regulaminie wywieszonym na tablicy informacyjnej przed wejściem 

do świetlicy wraz ze wzorami upoważnień. 

 

Zapoznałam/łem się z regulaminem świetlicy. 

  Powyższe warunki dotyczące funkcjonowania świetlicy i korzystania z niej w pełni akceptuję.  

 

 

 

Jelenia Góra, dnia ………………………………………                      …………………………………………………………………………………………. 

               (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

WAŻNE: 

* Zaświadczenie o zatrudnieniu na druku pracodawcy,  

w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej aktualny wydruk z www.ceidg.gov.pl 

** Do dnia 05.09.2017 r. należy złożyć załącznik z określeniem szczegółowych godzin pobytu dziecka w świetlicy, druk do 

pobrania w sekretariacie szkoły i na www.sp11jg.pl/Dokumenty 

*** np. 1 x w tygodniu; 3- 4 x w miesiącu 

  

http://www.sp11jg.pl/Dokumenty


Zał. do karty zgłoszenia dziecka do świetlicy  

Semestr I 

Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………..…………………………  Klasa …………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelenia Góra, dnia ………………………………………                    …………………………………………………………………………………………. 

                    (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Semestr II 

Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………..…………………………  Klasa …………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelenia Góra, dnia ………………………………………                    …………………………………………………………………………………………. 

                    (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

dzień tygodnia przed lekcjami 

w godz. od….. do…… 

po lekcjach 

w godz. od….. do…… 

poniedziałek   

wtorek   

środa   

czwartek   

piątek   

dzień tygodnia przed lekcjami 

w godz. od….. do…… 

po lekcjach 

w godz. od….. do…… 

poniedziałek   

wtorek   

środa   

czwartek   

piątek   


