
Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY  

na rok szkolny 2017 / 2018 

Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka. 

Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej            

/ imię i nazwisko dziecka / 

Klasa:      

Adres zamieszkania dziecka:             

*Adres zamieszkania rodziców (jeśli jest inny niż dziecka):         

Imiona i nazwiska rodziców /opiekunów prawnych/:          

Aktualne numery telefonów kontaktowych do rodziców/prawnych opiekunów:  

1. matki               

2. ojca                

Dodatkowe informacje o dziecku (przeciwwskazania, choroby, alergie, inf. dotyczące zachowania, itp.)  

               

               

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisana(y)              

/ imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna/ 

Oświadczam, że moje dziecko będzie (*niepotrzebne skreślić): 

* wychodzić samodzielnie do domu po skończonych zajęciach lekcyjnych 

* odbierane ze świetlicy wyłącznie przez niżej wymienione osoby ( imię i nazwisko): 

1. ………………………………………………………. 2. ……………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………. 4. ……………………………………………………….. 

W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu informacje w formie pisemnej  

należy przekazać kierownikowi świetlicy lub wychowawcy. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Świetlicy oraz zobowiązuję się do aktualizacji danych 

osobowych oraz do ścisłej współpracy z kierownikiem i wychowawcami świetlicy, w celu zapewnienia dziecku jak 

najlepszych warunków pobytu w świetlicy. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowana(y) o godzinach 

pracy świetlicy tj. od godziny 07:00 do 17:00 i poza tymi godzinami ponoszę pełną odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo i zdrowie mojego dziecka. Przyjmuję do wiadomości, iż wychowawcy świetlicy przejmują opiekę nad 

dzieckiem od momentu, w którym zgłosiło ono swoją obecność u wychowawcy świetlicy. 

               

Data        podpis rodziców / opiekunów 

 

 

 



Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu 

REGULAMIN ŚWIETLICY 

1. Świetlica szkolna jest czynna od godziny 07:00 do 17:00.  

2. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy. 

3. W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu informacje 

w formie pisemnej należy przekazać kierownikowi lub wychowawcy świetlicy. 

4. Dzieci mają obowiązek zapisać się do świetlicy przed i po lekcjach oraz muszą się wypisać 

u wychowawców, gdy są odbierane przez rodziców, inne wyznaczone osoby (zapisane w karcie) lub 

wychodzą samodzielnie (za zgodą rodziców/prawnych opiekunów). 

5. Dzieci mają obowiązek informować wychowawców o każdorazowym wyjściu ze świetlicy np. 

do toalety, biblioteki, szatni, pielęgniarki itp. 

6. Dzieci mają obowiązek odrabiania zadań domowych w świetlicy.  

7. Dzieci pomagają wychowawcom w utrzymaniu porządku i czystości w świetlicy, a podczas zabaw 

dbają o jej wyposażenie, tj. gry, zabawki, artykuły papiernicze itp. 

8. Podczas pobytu na boisku szkolnym dzieci nie mogą samowolnie oddalać się od grupy oraz 

wychowawców. 

9.  Na terenie świetlicy obowiązuje całkowity zakaz biegania. 

10.  W świetlicy zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, gier elektronicznych 

(w wyjątkowych sytuacjach i za zgodą wychowawcy dziecko może zadzwonić np. do rodziców).  

11.  Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przyniesione do świetlicy przedmioty 

wartościowe (mp3, telefony komórkowe itp.) 

12.  Rodzice/prawni opiekunowie lub osoby wyznaczone do odbioru dzieci są zobowiązani powiadomić 

wychowawców świetlicy o tym, że zabierają dzieci z zajęć świetlicowych. 

13.  Wychowawcy na bieżąco informują rodziców o zachowaniu dzieci podczas zajęć świetlicowych 

w formie osobistej rozmowy lub przez Librusa. 

14.  Uczeń zapisany do świetlicy, podlega prawom i obowiązkom ucznia zapisanych z Statucie Szkoły. 

15.  W przypadku wielokrotnego i rażącego łamania przez dzieci zasad regulaminu świetlicy, 

wychowawcy informują rodziców osobiście lub za pomocą informacji w dzienniczku 

szkolnym/librusie. Jeśli zachowanie dziecka nie poprawi się, wychowawca świetlicy jest zobowiązany 

powiadomić wychowawcę klasy, a w szczególnych sytuacjach Dyrekcję szkoły. W konsekwencji 

uczeń taki może zostać skreślony z listy osób zapisanych do świetlicy. 

16.  W świetlicy szkolnej podczas zajęć świetlicowych mogą przebywać wyłącznie dzieci (rodzice 

oczekują w holu wejściowym szkoły). 

 

               

Data        podpis rodziców / opiekunów 

 


