
DEKLARACJA ZGŁOSZENIA DZIECKA  

DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ na rok 

szkolny 2020/2021 

  

Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej mojego dziecka, ucznia / uczennicy klasy __________  

Imię i nazwisko dziecka  
 

  

Imiona i nazwiska rodziców 

prawnych opiekunów dziecka  

Matka     

Ojciec    

Numery telefonów   

Matka     

Ojciec    

Wszelkie zmiany numerów kontaktowych prosimy niezwłocznie zgłaszać w świetlicy.  

 

Oświadczam, że dziecko będzie przyprowadzane rano do świetlicy około godziny _________. Do 

odbioru dziecka upoważniam następujące osoby:  

   

l.p.  
Imię i nazwisko  

  

l.p.  
Imię i nazwisko  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

      

1. Szkoła zapewnia dzieciom klas I-VIII stałą opiekę przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych w 

godzinach od 07:00 do 08:30, oraz po ich zakończeniu od 13:30 do 17:00.   

2. Świetlica prowadzona jest przez wychowawców i nauczycieli posiadających wymagane 

kwalifikacje.  

3. W ramach zajęć świetlicowych organizowane są zajęcia rekreacyjne i relaksacyjne, plastyczne, 

muzyczne, wsparcie w odrabianiu zadań domowych, oraz inne w zależności od potrzeb i 

zainteresowań dzieci.  

4. Prosimy, by dzieci uczęszczające do świetlicy przynosiły zapowiedziane wcześniej materiały 

potrzebne do wykonania prac plastycznych i innych w ramach programowych zajęć 

świetlicowych.  

5. Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za wartościowe przedmioty, które 

dzieci przynoszą do szkoły.  

6. Dzieci na czas pobytu w świetlicy przynoszą własne napoje i jedzenie.  

7. W przypadku odbioru dziecka po godzinach pracy świetlicy, za każdą rozpoczętą godzinę będzie 

pobierana opłata w wysokości 100 zł.   

8. Telefon kontaktowy do świetlicy 61 222 23 61.   

 



   

  

9. W okresie reżimu sanitarnego zaleca się o korzystanie ze świetlicy przede wszystkim dzieci 

rodziców pracujących Od 1 września 2020 obowiązuje nowy Regulamin pracy świetlicy 

(załącznik).  

10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem świetlicy, Zasadami odbioru dziecka ze 

świetlicy oraz zobowiązujemy się do ścisłej współpracy z wychowawcami w celu zapewnienia 

dziecku jak najlepszych warunków pobytu w świetlicy.  

 

  

Informacja Rodziców o orientacyjnym odbiorze dziecka.  

Dzień tygodnia  termin odbioru  ,,+”  
Orientacyjna godzina odbioru 

ze świetlicy  

PONIEDZIAŁEK  

Po lekcjach      

Ze świetlicy      

Samodzielny powrót do domu      

WTOREK  

Po lekcjach      

Ze świetlicy      

Samodzielny powrót do domu      

ŚRODA  

Po lekcjach      

Ze świetlicy      

Samodzielny powrót do domu      

CZWARTEK  

Po lekcjach      

Ze świetlicy      

Samodzielny powrót do domu      

PIĄTEK  

Po lekcjach      

Ze świetlicy      

Samodzielny powrót do domu      

  

  

Deklarację należy złożyć w świetlicy nie później niż 10 września 2020 roku.  

  

  

___________________                     _________________________________  
   miejscowość, data                                      podpisy rodziców /prawnych opiekunów  


