
KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 WE WROCŁAWIU 
W ROKU SZKOLNYM 2022 / 2023 

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 17.00 
 
Proszę o przyjęcie mojego dziecka ………………………………………………………………………….      klasa ....................  
do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2022/2023. 

CZĘŚĆ I 
Na podst. art. 105 Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) szkoła podstawowa zapewnia 
zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej: 

 na wniosek pracujących rodziców / opiekunów prawnych (art. 105 ust. 1 pkt 1): 
 
- matka ucznia / uczennicy: ………………………………………………………………………………………………………………. 
      (proszę wskazać miejsce i czas pracy) 

 
- ojciec ucznia / uczennicy: ……………………………………………………………………………………………………………….. 
      (proszę wskazać miejsce i czas pracy) 

 organizację dojazdu do szkoły (art. 105 ust. 1 pkt 2)  

 inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki (art. 105 ust. 1 pkt 2): 
 
................................................................................................................................................................................................... 

(proszę opisać okoliczności) 

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

Deklarowane godziny pobytu dziecka w świetlicy szkolnej: 

 PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

godziny 
pobytu  

     

* godziny należy uzupełnić po zapoznaniu się z planem lekcji – na pierwszym zebraniu lub bezpośrednio u wychowawcy świetlicy 

CZĘŚĆ II  
1. Imiona i nazwiska rodziców / opiekunów prawnych 

Matka   nr tel. kontaktowego   
Ojciec   nr tel. kontaktowego  

2. Dodatkowe informacje o dziecku – jeżeli dziecko wymaga szczególnej opieki – np. choroby przewlekłe, w tym alergie: 

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

3. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o sposobie opuszczania przez dziecko świetlicy 

Dziecko może samodzielnie opuszczać świetlicę szkolną. 

TAK / NIE - właściwe zakreślić 

Godziny samodzielnego opuszczenia świetlicy szkolnej: 

 PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

godziny 
wyjścia 

     

* godziny należy uzupełnić po zapoznaniu się z planem lekcji – na pierwszym zebraniu lub bezpośrednio u wychowawcy świetlicy 

  



4. Dziecko będzie odbierane ze świetlicy przez następujące pełnoletnie osoby: 

Lp. 
Imię i nazwisko osoby upoważnionej  
do odbierania dziecka ze świetlicy 

Wyrażam zgodę na okazanie 
dowodu osobistego w celu 
zweryfikowania tożsamości 

Podpis osoby upoważnionej 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 
5. W roku szkolnym 2022 / 2023 do odebrania dziecka upoważniam osobę niepełnoletnią – legitymacja szkolna do okazania 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...... 
Oświadczam, że: 
1. dobrowolnie zobowiązuję się do okazywania dokumentu potwierdzającego tożsamość bez wyraźnej prośby nauczyciela; 
2. osoby upoważnione zostały poinformowane przeze mnie o tym, że przy odbiorze dziecka dobrowolnie okazują nauczycielowi 

dokument potwierdzający tożsamość bez wyraźnej prośby nauczyciela i wyraziły na to zgodę; 
3. w przypadku braku możliwości potwierdzenia tożsamości osoby odbierającej dziecko nauczyciel sprawujący opiekę nad 

dzieckiem wezwie do placówki  rodzica / opiekuna prawnego; 
4. w przypadku wyrażenia zgody na samodzielne opuszczenie świetlicy szkolnej o wskazanej godzinie biorę pełną 

odpowiedzialność za powrót dziecka do domu; 
5. w przypadku upoważnienia osoby niepełnoletniej do odebrania dziecka biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka 

po opuszczeniu świetlicy pod opieką osoby niepełnoletniej; 
6. zapoznałam / zapoznałem się z Regulaminem świetlicy szkolnej i zobowiązuję się do przestrzegania zasad ujętych 

w regulaminie oraz do współpracy z wychowawcami świetlicy; 
7. zobowiązuję się niezwłocznie aktualizować dane kontaktowe oraz godziny pobytu dziecka  w razie ich zmiany (w tym rezygnacja 

z korzystania ze świetlicy szkolnej przez moje dziecko).  
 
Prawdziwość przedłożonych przeze mnie danych w niniejszej karcie potwierdzam własnoręcznym podpisem.  
Jestem świadoma / świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia zgodnie z art. 271 KK.  
 
 
…………………………………… …………………………………………………………… 
 miejscowość, data czytelny podpis matki / opiekuna prawnego 
 
         …………………………………………………………… 
  czytelny podpis ojca / opiekuna prawnego 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Wypełnia komisja kwalifikacyjna.  
 
 
Decyzją* komisji z dnia …………………………. uczeń: 

 został przyjęty do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2022 / 2023. 

 nie spełnia wymogów zawartych w art. 105 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.  

 
 
 
 
*Decyzja o zakwalifikowaniu ucznia zostanie wysłana do rodziców przez kierownika świetlicy szkolnej dziennikiem elektronicznym Librus nie 
później niż w ciągu 5 dni roboczych od rozpoczęcia roku szkolnego lub zapisu dziecka w trakcie roku szkolnego.  


