
KARTA KWALIFIKACYJNA ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Uwaga! Do karty należy dołączyć pisemne zaświadczenie z pracy o zatrudnieniu obojga rodziców 

(opiekunów). 

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

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

Adres………………………………………………………………………………………………….. 

Dziecko uczęszcza do klasy………….. Wychowawca……………………………………………….. 

W jakich godzinach dziecko będzie korzystało z opieki w świetlicy?.................................................. 

OPIEKUNOWIE DZIECKA: 

Matka (opiekunka): 

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

 Tel. kontaktowy:……………………………………………………………………………….. 

Ojciec (opiekun): 

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

Tel. kontaktowy:…………………………………………………………………………………..... 

Osoby upoważnione do odbierania dziecka ze świetlicy (oprócz rodziców/opiekunów): 

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

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

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

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

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

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

Dodatkowe informacje o dziecku (stałe choroby, problemy rozwojowo-zdrowotne, zainteresowania, 

zdolności itp.): 

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

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

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

 

Podstawowe informacje na temat regulaminu świetlicy: 

1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 6.45 - 16.00.  Rodzice ponoszą pełną 

odpowiedzialność za nieodebrane dziecko. 

2. Dzieci zapisane do świetlicy przyprowadzane  są i odbierane przez rodziców/opiekunów z sali 

świetlicowej. 

3. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do 

szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy. 

4. Rodzice zobowiązani są przestrzegać wcześniej zadeklarowanych godzin pobytu dziecka  



w świetlicy oraz odbioru do godz. 16.00. 

5. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców/opiekunów  lub osoby przez nich

upoważnione. Osoba odbierająca dziecko jest zobowiązana do zgłoszenia się u wychowawcy

świetlicy.

6. Za zaginione telefony komórkowe i inny sprzęt przyniesiony przez dzieci

z domu, świetlica nie ponosi odpowiedzialności.

7. Świetlica wymaga pisemnych upoważnień w przypadku: samodzielnego wyjścia dziecka oraz

odbierania dzieci przez inne osoby niż rodzic/opiekun.

8. W świetlicy, przez cały rok szkolny, obowiązuje zmiana obuwia.

REGULAMIN PRZYJĘCIA UCZNIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

1. Kwalifikowanie uczniów do świetlicy szkolnej dokonuje się na podstawie  złożonych  kart.

2. Do świetlicy przyjmowane są wyłącznie dzieci z klas I – III.

3. W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie z klas pierwszych, a w miarę wolnych

miejsc kolejno uczniowie  z klas drugich, trzecich, jeśli spełniają określone warunki, tj.: 

- oboje rodzice dziecka pracują zawodowo;  

- dzieci dojeżdżające; 

- osoby samotnie wychowujące dziecko i pracujące zawodowo;         

- dzieci z rodzin wielodzietnych. 

4. Dziecko może być przyjęte do świetlicy także w ciągu roku szkolnego pod warunkiem,

że istnieją wolne miejsca. 

5. Ilość uczniów w grupie może wynosić do 25 dzieci na jednego wychowawcę.

Zapoznaliśmy się z regulaminem świetlicy: 

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

(miejscowość, dnia)      (podpis matki/prawnej opiekunki)                                (podpis ojca/prawnego opiekuna) 

Wyrażamy zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych z przyjęciem 

i pobytem naszego dziecka  w świetlicy szkolnej danych osobowych  naszych  i dziecka oraz 

upoważnionych do odbioru dziecka osób, przez Dyrektora szkoły oraz pracowników świetlicy 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.                           

Wyrażamy zgodę na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek naszego dziecka, 

zarejestrowanych podczas zajęć i uroczystości szkolnych organizowanych przez Szkołę Podstawową 

nr 5  im. Baśki Puzon w Jarosławiu w celu informacji i promocji szkoły. 

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

(miejscowość, dnia)      (podpis matki/prawnej opiekunki)                                (podpis ojca/prawnego opiekuna) 


