
DEKLARACJA OPIEKI ŚWIETLICOWEJ 

na rok szkolny 2022/2023 
Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie dziecka 

 

I. OPIEKA ŚWIETLICOWA 

1. Deklaruję przyjęcie do świetlicy mojego dziecka  

…………………………………….…………………………………….………………………, klasa ……………………...  

w następujących dniach i godzinach……………….……………………………………………………………………..…. 

Telefon komórkowy matki …………………..……..………Telefon komórkowy ojca: ……..………………………….... 

Imię i nazwisko matki ……………………………..……..  Imię i nazwisko ojca …………………………………………. 

Dodatkowe informacje o dziecku (przeciwwskazania, choroby itp.) .………………………………………………… 

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

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

Oświadczam, że wszystkie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Zobowiązuję się do ścisłej współpracy  
z wychowawcami świetlicy oraz do regularnego opłacania składki na fundusz świetlicy (30 zł miesięcznie). 
 

2. Nie ubiegam się przyjęcie do świetlicy mojego dziecka  

…………………………………….………………………………………………………………, klasa ……………………... 

 

……………….………………………… …………………….………………….……….. 
 data podpis rodzica/opiekuna 

  

II. SAMODZIELNY POWRÓT DZIECKA DO DOMU 

1. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić)  

na samodzielny powrót mojego dziecka …………………..…………………………………….., klasa ………  

 codziennie              w dniach ……………………….……………………………...………………………………… 

 

III. Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy: 

Dziecko będzie odbierane ze świetlicy około godziny …………..…………, wyłącznie przez niżej wymienione 

osoby: 

1. ….…………………………………………………………..  nr dowodu osobistego…………………………..…..…….                        

2. ….…………………………………………………….…….. nr dowodu osobistego…………………………..……..….  

Oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze ze szkoły do domu. 
 

  …………………………………….. 

 

   

 …….……………………. …………………….………………. 
 data podpisy rodziców/opiekunów 



 

Regulamin pracy świetlicy 

Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka w Warszawie 

1. Opieka świetlicowa funkcjonuje codziennie w godz. 7.30 – 8.00 i 12.40 – 17.00 

2. W świetlicy obowiązuje regulamin świetlicy, z którym dziecko jest zapoznawane we wrześniu na początku roku szkolnego. 

3. Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia na teren świetlicy 
do momentu odebrania przez osoby do tego uprawnione. Dziecko musi być odebrane ze świetlicy do godziny 17. 

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

5. Poza godzinami swoich lekcji, uczniowie nie mogą przebywać na korytarzach szkolnych bez opieki. Dzieci niezapisane do 
świetlicy (których rodzice nie złożyli deklaracji), zobowiązane są przychodzić do szkoły i wychodzić z niej zgodnie ze 
swoim planem zajęć. 

6. Nie podlega opiece wychowawców dziecko przebywające w szkole przed godz. 7.30, a także dziecko, które nie dotrze do 
świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić się u wychowawcy po wejściu do świetlicy. 

7. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz niezwłocznej aktualizacji danych. 

8. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice / opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione pisemnym 
oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę 
świetlicy. 

9. Uczniowie którzy posiadają pisemną zgodę rodziców mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, muszą swoje 
wyjście zgłosić wychowawcy świetlicy. 

10. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy, rodzice są zobowiązani do powiadomienia 
wychowawców świetlicy na piśmie z datą i podpisem. Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy. 

11. 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. Zachowanie dziecka w świetlicy ma wpływ na jego ocenę 
zachowania. 

12. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą 
rodzice/opiekunowie. 

13. W przypadku gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci oraz gdy zostały wyczerpane środki 
zapobiegawcze (współpraca z rodzicami, psychologiem i pedagogiem szkolnym),  a zachowanie dziecka nie uległo 
zmianie – możliwość uczęszczania na świetlicę może zostać zawieszona. 

14. Nauczyciele – wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, 
psychologiem, logopedą celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych. 

15. Miesięczna wpłata na fundusz świetlicy wynosi 30 zł. 

 

 
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem pracy świetlicy. 

Zobowiązujemy się do przestrzegania regulaminu świetlicy oraz do ścisłej współpracy z wychowawcami świetlicy w celu 
zapewnienia naszemu dziecku najlepszych warunków pobytu w świetlicy szkolnej. 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia ...................................... ...................................................................... 

 

 

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

              (podpis rodzica, opiekuna)                  

 

 


