
Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 25.2020 

Dyrektora SP nr 12 w Dąbrowie Górniczej  

z dnia 28.08.2020r. 

Karta zgłoszeniowa dziecka do świetlicy w roku szkolny 2021/2022 

Imię i nazwisko ucznia  

(wypełnić drukowanymi 

literami) 

Klasa, do której 

będzie uczęszczało 

Będzie 

uczęszczał (a) 

do świetlicy w 

godzinach :            

Przed lekcjami  Po lekcjach  

 

 

   

              

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

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

Imię i nazwisko ojca (opiekuna prawnego )               Imię i nazwisko matki (opiekuna prawnego) 

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

Seria i nr dowodu osobistego:                                                             Seria i nr dowodu osobistego: 

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

Telefon kom……………………………………..   Telefon kom…………………………….......................     

Nazwa zakładu pracy……………………………..                              Nazwa zakładu pracy………………………………….. 

1. Kryteria przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej ( należy podkreślić wybrane kryterium) : 

 - oboje rodziców/prawnych opiekunów pracuje zawodowo, 

 - rodzic/prawny opiekun samotnie wychowujący pracuje zawodowo 

2. Dziecko może samodzielnie wracać do domu o godzinie: ……….. Jednocześnie  ponoszę pełną odpowiedzialność za 

samodzielny  powrót dziecka do domu  (w razie braku zgody pozostawić puste miejsce). 

Uwaga: Dziecko do lat 7 nie może samodzielnie opuszczać szkoły. 

3. Ważne informacje dotyczące zdrowia dziecka ( i inne), które wychowawcy świetlicy powinni mieć na uwadze podczas 

pobytu dziecka w świetlicy: 

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

4. Dziecko będzie odbierane przez osoby niżej wymienione ( inne niż rodzice : podać  imię i nazwisko, stopień 

pokrewieństwa, serię i nr dokumentu tożsamości - wypełniamy drukowanymi literami): 

 

Imię i nazwisko osoby innej niż rodzic 

odbierającej dziecko 

Stopień pokrewieństwa Seria i nr dokumentu tożsamości 

   

   

   

 

Zobowiązuję się do: 

- Zapoznania z obowiązującym  Regulaminem  świetlicy oraz  Procedurą organizacji  pracy świetlicy w okresie pandemii. 

- Współpracy z wychowawcami  świetlicy w sprawach dotyczących pobytu i funkcjonowania mojego dziecka. 

- Punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy.  

 

Data…………………………..     Czytelny podpis………………………….. 

 

 

 



Załącznik nr 2  

do Zarządzenia nr 25.2020 

Dyrektora SP nr 12 w Dąbrowie Górniczej  

z dnia 28.08.2020r. 

 

Regulamin pracy świetlicy  w Szkole Podstawowej nr 12 w Dąbrowie Górniczej 

§1 Zasady ogólne. 

1. Świetlica realizuje swoje zadania według Rocznego planu pracy i tygodniowego planu pracy zgodnie z rozkładem 

zajęć dydaktyczno – wychowawczych szkoły. 

2. Świetlica szkolna obejmuje opieką uczniów: 

a) z klas I – III i w uzasadnionych przypadkach  IV – VIII  

b) nieuczęszczających na lekcje religii 

c) oczekujących na zajęcia pozalekcyjne 

3. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są wychowankowie z uwzględnieniem w szczególności dzieci: 

a)rodziców pracujących zawodowo 

b)z rodzin niepełnosprawnych 

c)wychowawczo zaniedbanych 

4. Opieka wychowawcza w świetlicy jest bezpłatna. 

5. Liczba wychowanków w grupie nie powinna przekraczać 25 osób. 

6. Świetlica pracuje w godzinach 6.30 – 16.30. 

7. Zajęcia świetlicowe odbywają się w dwóch salach świetlicowych, sali gimnastycznej lub na otwartej przestrzeni 

terenu szkoły w określonej strefie, a w uzasadnionych przypadkach w celu uniknięcia gromadzenia się uczniów w 

innych salach lekcyjnych. 

8. W świetlicy szkolnej jedynie są realizowane w reżimie sanitarnym tylko i wyłącznie takie zajęcia, które ograniczają 

bezpośredni kontakt między uczniami, tj. zajęcia czytelnicze, muzyczno-ruchowe, plastyczno-techniczne, 

manualne oraz multimedialne. 

  §2 Zasady zapisu do świetlicy szkolnej. 

1. Do świetlicy uczniowie przyjmowani są na podstawie karty zgłoszeniowej dziecka (załącznik nr 1). 

2. Kompletnie i czytelnie wypełnioną Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy, należy przesłać drogą mailową na adres: 

sp12@edu.dabrowa-gornicza.pl lub złożyć w przedsionku szkoły do pudełka z opisem „ Karty zgłoszenia do 

świetlicy szkolnej na r. szk.2021/2022” 

• do dnia 25 czerwca 2021r. - obecni uczniowie szkoły 

• do dnia 3 września 2021r. - uczniowie przyjęci w procesie rekrutacji do szkoły. 

3. Kwalifikacji przyjęcia uczniów do świetlicy dokonuje komisja powołana przez dyrektora . 

  §3 Zasady korzystania ze świetlicy szkolnej. 

1. Uczniowie przychodzą do świetlicy samodzielnie przed lub po skończonych zajęciach. 

2. Podczas przebywania w świetlicy szkolnej wychowankowie zobowiązani są do: 

a) stosowania zasad reżimu sanitarnego, 

b) dbania o bezpieczeństwo swoje i innych, 

c) aktywnego uczestnictwa w zajęciach świetlicowych, 

d) zgłoszenia do wychowawców wszelkich niedyspozycji i wypadków, 

e ) przestrzegania dyscypliny, 

f)  dbania o czystość i porządek, 

g ) szanowania zabawek i przyborów, 

h ) zmiany obuwia. 

3. Szczegółowe normy kulturalnego zachowania się w świetlicy określają „Reguły Bycia Razem”. 

4.     W przypadku nieusprawiedliwionej, ciągłej nieobecności dziecka na zajęciach w świetlicy powyżej  

1 miesiąca uczeń może być skreślony z listy dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej. 

  §4 Zasady zwolnień ze świetlicy. 

1.   Wychowankowie zwalniani są ze świetlicy tylko na pisemną prośbę rodziców z adnotacją ,że  ponosi  

       odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze do domu. 

        2.  W przypadku, gdy rodzice odbierają dziecko zapisane do świetlicy bezpośrednio po zajęciach w szkole 

              zgłaszają ten fakt do wychowawców świetlicy.  

                    

 §5 Zasady odbioru uczniów ze świetlicy. 

1. Ze świetlicy wychowankowie są odbierani przez rodziców lub osoby przez nich upoważnione na piśmie. 

2. Uczniowie, którzy oczekują na zajęcia dodatkowe lub pozalekcyjne samodzielnie opuszczają świetlicę tylko za 

zgodą rodziców lub prawnych opiekunów wyrażoną w oświadczeniu. 

3. Rodzice lub prawni opiekunowie, których dzieci odbierane są przez starsze rodzeństwo wyrażają zgodę  

w karcie zgłoszenia, że biorą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w drodze ze szkoły do domu.  

4. Dzieci muszą być odbierane ze świetlicy w wyznaczonym czasie. W przypadku nieodebrania dziecka po 

zakończeniu pracy świetlicy i braku możliwości skontaktowania się z rodzicem/opiekunem dziecko może zostać 

przekazane pod opiekę Policji. 

 

Zapoznałem (am) się z regulaminem świetlicy.                             ……………………………………………………. 
                                                                                                        (Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego ) 

 


