
INFORMACJE DLA RODZICÓW  

UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

 

 

I. WNIOSKI/KARTY ZGŁOSZEŃ 

 

1. Od 1 września rodzice lub prawni opiekunowie mogą składać wnioski/karty zgłoszeń o przyjęcie 

dziecka do świetlicy szkolnej w bieżącym roku szkolnym. 

  

2. Poprawnie wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy należy złożyć w świetlicy szkolnej 

w ww. terminie w godz. 7.30 - 16.00. 

 

3. Karty zgłoszenia należy wydrukować ze strony internetowej szkoły lub pobrać osobiście w 

świetlicy szkolnej. 

 

4. Rodzice/ opiekunowie wpłacają jednorazową ustaloną kwotę za dziecko na zakup materiałów 

edukacyjnych. 

 

II. KRYTERIA PRZYJMOWANIA DZIECI 

 

1. Poprawnie wypełniony wniosek/karta zgłoszenia. 

 

2. Potwierdzenie dowodu wpłaty.  

 

3. Potwierdzenie zatrudnienia rodziców/opiekunów prawnych zaświadczeniem z zakładu pracy z 

pieczątką i czytelnym podpisem osoby upoważnionej. 

 

4. Pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy szkolnej mają dzieci z klas 0-3 z rodzin niepełnych, w 

których samotny rodzic – matka albo ojciec - pracuje zawodowo oraz dzieci z rodzin, w których 

oboje rodzice pracują zawodowo (konieczne jest przedłożenie zaświadczenia o zatrudnieniu). 

 

5. Liczba miejsc w świetlicy szkolnej jest ograniczona. 

 

 

III. KARTY MAGNETYCZNE 

 

1.  Uczeń uczęszczający do świetlicy szkolnej otrzymuje kartę magnetyczną z przypisanym 

indywidualnie kodem, która umożliwia wejście i rejestrację obecności.  

2. Rodzic/ opiekun, osoba upoważniona odbierając dziecko zobowiązany jest wprowadzić 

indywidualny kod dziecka potwierdzający opuszczenie świetlicy.  

3. Jeżeli karta magnetyczna zostanie zgubiona, wydanie  nowej jest odpłatne.  

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu /87/ 732-60-59. 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA   
do świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Ełku  

 

I. DANE DZIECKA 

 

 Imię i nazwisko : ……………………………………………………   klasa……….. 

 

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

 

Wychowawca : ………………………………………………………………………… 

 

 Dodatkowe ważne informacje o dziecku ( stała choroba, uczulenia, zastrzeżenia,itp.) 

 

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

 

 OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIERANIA DZIECKA (imię, nazwisko, stopień 

pokrewieństwa, telefon kontaktowy)  

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 Dziecko będzie korzystało ze stołówki szkolnej                      TAK        NIE  
 

II. DANE RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

1. Do wniosku należy dołączyć ZAŚWIADCZENIA Z ZAKŁADU PRACY 

POTWIERDZAJĄCE ZATRUDNIENIE rodziców lub opiekunów prawnych.  

 

Imię i nazwisko  Telefon kontaktowy Miejsce pracy  

Matki/opiekunki  

 

………………………………… 

 

kom.  

 

………………………………... 

 

………………………………… 

 

………………………………… 

Ojca/opiekuna  

 

………………………………… 

kom.  

 

………………………………... 

 

………………………………… 

 

………………………………… 

 

 Zobowiązuję się odbierać dziecko ze świetlicy szkolnej o godz. 16.00 . Po godz. 16.00 

dziecko na odpowiedzialność rodzica / opiekuna pozostaje bez opieki na korytarzu 

szkolnym (parter).  

 

Oświadczam , że zapoznałem/łam się z Regulaminem świetlicy szkolnej.  

 

 

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

podpis ojca /opiekuna/                                 data                                      podpis matki /opiekunki/  

 



 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

 

1. Do świetlicy szkolnej może zostać przyjęte dziecko z klas 0-3, którego oboje 

rodzice/opiekunowie prawni pracują lub gdy dziecko samotnie wychowuje pracująca matka lub 

ojciec. 

 

2. W wyjątkowych sytuacjach niezakwalifikowani do świetlicy uczniowie, jeśli będzie taka 

możliwość, mogą zostać przyjęci na określony czas (np. na kilka godzin w jakimś dniu lub dniach). 

 

3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do informowania wychowawców o każdorazowej 

zmianie ich danych lub danych dziecka. 

 

4. Uczeń, od momentu przybycia do świetlicy aż do wyjścia do domu, przebywa pod opieką 

wychowawców i nie może oddalać się bez ich zgody (do toalety, biblioteki, sklepiku szkolnego, 

itp.). 

 

5. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka 

jest zalogowanie do czytnika kart za pomocą karty magnetycznej lub kodu dostępu przypisanemu 

każdemu dziecku. 

 

6. Dziecko odbierają rodzice, prawni opiekunowie lub osoby przez nich wskazane w pisemnym 

upoważnieniu. Rodzeństwo musi mieć ukończone 12 lat. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana 

jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy. 

 

7. Dziecko może również samo wrócić do domu za pisemnym pozwoleniem rodziców, jeżeli ma 

ukończone 7 lat. Swoje wyjście musi zgłosić wychowawcy w świetlicy. 

 

8. Jednorazowe upoważnienia lub zezwolenia należy przekazywać w formie pisemnej. 

 

9. O wszelkich zmianach dotyczących sposobu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą 

powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie z datą i czytelnym podpisem. Bez takiego 

upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy. 

 

10. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze 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 poszanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. 

 

12. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną 

ponoszą rodzice/opiekunowie. 

 

13. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej przez uczniów 

przedmioty wartościowe i osobiste (np. telefony komórkowe, MP3, zabawki, pieniądze, itp.). 

 

14. Korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne. Uczniowie wpłacają jedynie ustaloną kwotę na 

materiały potrzebne do zajęć świetlicowych. 

 

15. Świetlica jest czynna w godzinach 7.30–16.00. 

 



16. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu może skutkować skreśleniem dziecka z listy uczniów 

uczęszczających do świetlicy.  

 


