
Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa w Czeremsze 

 

....…………………………………………………………..……………………………. 
(Nazwiska i imiona Rodziców/Opiekunów) 

 

….……………………………...………………………….……………………………… 
(Adres zamieszkania) 

 
 

Numery telefonów:                        m. ……………………………..…..…                     

                                                       o. ……………………………………      
 

 
KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO ŚWIETLICY 

 

w roku szkolnym 2022/2023 
 

1. Zgłaszam do świetlicy syna / córkę 

……………………………………………………………….       ucz. kl. …… 

2. Moje dziecko korzysta z transportu gminnego do i ze szkoły: NIE* / TAK* 

3. Oboje rodzice pracują w pełnym wymiarze godzin: NIE*/ TAK* (zaznaczenie 

odpowiedzi TAK wymaga załączenia zaświadczeń z zakładu pracy) 

 

4. a) Dziecko będzie przebywało w świetlicy codziennie w godzinach: 

………………  -  ………………   
 

5. Dziecko może samodzielnie wychodzić do domu:  

- NIE*  

- TAK*  - o godzinie: …….……………. 
 

6. Do odbioru dziecka upoważniamy następujące osoby: 

1) ……………………………………………………….   tel. …………………… 

2) ……………………………………………………….   tel. …………………… 

3) ……………………………………………………….   tel. …………………… 

4) ……………………………………………………….   tel. …………………… 
 

Jako Rodzic/Prawny Opiekun zobowiązuję się do przestrzegania zapisów Regulaminu 

świetlicy.  

                   ………………………………….…….……………………………………… 
                                                               (podpisy Rodziców / Opiekunów)  

Czeremcha, dn. ………..…………….           

*niepotrzebne skreślić                     

 

 

 

Ważne informacje z Regulaminu świetlicy 
 

 

1. Świetlica szkolna pracuje do godz. 16.00. 

2. Uczeń przychodzi do świetlicy po skończonych zajęciach dydaktycznych. 

3. Osoby odbierające dzieci ze świetlicy wchodzą wejściem głównym do przestrzeni 

wspólnej Szkoły i zgłaszają pracownikowi placówki chęć odebrania dziecka. 

4. Uprzejmie prosimy o punktualność związaną z odbieraniem dzieci. 

5. Uczeń ma obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy oraz przestrzegać jej 

zasad. 

6. Za umyślne, wynikłe z nieprzestrzegania umów zniszczenie przez dziecko sprzętu i 

innych rzeczy wchodzących w skład wyposażenia świetlicy, odpowiadają Rodzice/ 

Opiekunowie prawni. 

7. Wszelkie zmiany  związane z wychodzeniem i odbieraniem dziecka prosimy 

przekazywać pisemnie na druku Oświadczenia pobranego u wychowawcy świetlicy. 

8. Dziecko nie może opuszczać świetlicy na żadną prośbę telefoniczną ani  

w przypadku informacji słownej samego dziecka lub innej osoby. 

9. Rodzic/Opiekun prawny proszony jest o zakupienie następującej wyprawki na 

zajęcia świetlicowe  do dnia 15 września ……… r. 

 

 2 x blok techniczny kolorowy A4                                                                                                                         

 3 x blok rysunkowy kolorowy A4 

 3 x blok rysunkowy biały  A4  

 2x klej w sztyfcie 

 2 rolki kolorowej bibuły 

 

Rzeczy należy spakować do reklamówki z karteczką z  nazwiskiem dziecka i zostawić na 

stoliku w przestrzeni wspólnej szkoły. 

 

10. Takie przybory, jak: ołówek, klej, nożyczki, gumka, temperówka, linijka, kredki 

posiada każdy uczeń indywidualnie. 

11. Uczniowie nie przynoszą na zajęcia zbędnych rzeczy.  

12. O potrzebie przyniesienia innych rzeczy do Świetlicy będziemy informować dzieci i  

Rodziców na bieżąco. 

13. W razie pytań proszę o kontakt mailowy: barbara.smyk@zspczeremcha.pl 

 

 

  

     


