
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA NA ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE  

 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 31 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI  

I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY 
 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
IMIĘ  I  NAZWISKO UCZNIA                                                                           KLASA 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 

DATA  URODZENIA                                                                                             PESEL 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

ADRES  DOMOWY 

 
 

 

 

 
 

DODATKOWE, WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE:   
 

 zdrowia (leki, urazy i in.) ______________________________________________________________ 

 

 zachowania: _________________________________________________________________________ 

 

 sytuacji rodzinnej:____________________________________________________________________ 
 

 

 

TELEFONY  KONTAKTOWE: 

 

MAMA  __________________________________________________________________________________ 
 

TATA   __________________________________________________________________________________ 

 

INNE    __________________________________________________________________________________ 

 
OPRÓCZ  RODZICÓW  DZIECKO  BĘDZIE ODBIERANE PRZEZ: 

 

 

 

 

 

 

 

JEŻELI DZIECKO BĘDZIE OPUSZCZAŁO ŚWIETLICĘ SAMODZIELNIE, PROSZĘ PODAĆ GODZINY WYJŚCIA 

ORAZ PODPISAĆ ZGODĘ NA OSTATNIEJ STRONIE:         

                                                                                                                               

Poniedziałek --------------------------------- podpis rodzica ----------------------------------------- 
 

Wtorek        ----------------------------------- podpis rodzica ----------------------------------------- 
  

Środa          ----------------------------------- podpis rodzica ----------------------------------------- 
  

Czwartek    ----------------------------------- podpis rodzica ----------------------------------------- 
 

Piątek         ----------------------------------- podpis rodzica ------------------------------------------ 

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o natychmiastowe aktualizowanie danych . 

 

 

 



REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 31 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO   

W BYDGOSZCZY 
 

 

1. Do świetlicy przyjmowane są tylko dzieci obojga rodziców pracujących zawodowo. 

 

2. Świetlica czynna jest w godzinach 7.00 – 17.00. 

 

3. Dziecko ma obowiązek zgłosić wychowawcy swą obecność każdorazowo, gdy przychodzi 

do świetlicy. 

 

4. Rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka w sytuacji podejrzenia choroby (zmęczenie, 

podwyższona temperatura, osłabienie). Rodzic będzie informowany telefonicznie o 

zaistniałym fakcie. W przypadku braku kontaktu z rodzicem informowany będzie 

wychowawca i dyrektor szkoły.  

 

5.  Rodzice nie wchodzą do sal świetlicowych. 

 

6. Wychowawca  nie  jest  odpowiedzialny  za  dziecko,  które  nie zgłosi się do świetlicy lub 

bez pozwolenia wychowawcy opuści ją. 
 

7. Podczas przebywania w świetlicy uczniowie zobowiązani są do: 

a) pozostawiania okryć wierzchnich i obuwia w szafkach indywidualnych (dzieci do 

świetlicy przychodzą w obuwiu zmiennym np. papcie, trampki) 

b) dbania o bezpieczeństwo swoje i innych 

c) zgłaszania do wychowawców wszelkich niedyspozycji i wypadków 

d) przestrzegania dyscypliny (ustalonych zasad) 

e) dbania o czystość i porządek 

f) zgłaszania wychowawcom wszelkich wyjść ( toaleta, szafka, dom, itp.) 

g) nie używania sprzętów elektronicznych (tj. PSP, telefonów komórkowych, tabletów, 

laptopów, smartwatchy itp.) 

 

8. Dziecko odbierane jest osobiście przez osoby upoważnione (zapisane w deklaracji). 
 

9.  Dziecko może opuścić świetlicę samodzielnie wyłącznie po okazaniu pisemnej zgody 

rodzica, z adnotacją o wzięciu na siebie odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka. 

 

10. Podczas pobytu w świetlicy dziecko bierze udział w zajęciach organizowanych przez 

wychowawców. 

11. Na zakup potrzebnego sprzętu i materiałów plastycznych proponuje się wniesienie 

dobrowolnej, jednorazowej wpłaty 20 zł na rok. 

 

                                                                                 Zapoznałem/zapoznałam się z treścią regulaminu 
 

………………………………………….. 
                                                                                podpis i data 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW ( OPIEKUNÓW ) DZIECKA 

 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z przepisami regulującymi pracę świetlicy szkolnej. 

             podpis ……………………………….. 

 

2. Zobowiązuję się do pisemnego powiadamiania wychowawców świetlicy  

o wszelkich zmianach dotyczących dziecka. Każdorazowe odstępstwo  

od ustalonego sposobu powrotu dziecka do domu będę potwierdzać podpisem  

i datą. 

              podpis …………….………………… 

 

3. Oświadczam, że w przypadku, gdy wyraziłem zgodę na samodzielny powrót dziecka ze 

świetlicy do domu, biorę całkowitą odpowiedzialność za jego życie  

i zdrowie. 

               podpis ……………………………… 

 

4. Oświadczam, że biorę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka 

przebywającego pod opieką osoby przeze mnie upoważnionej do jego odbioru. 

               podpis …………………………..…. 

 

5. Zobowiązuję się do współpracy z wychowawcami świetlicy w sprawach dotyczących 

pobytu i funkcjonowania (zachowania) mojego dziecka. 

       

         podpis ...……………………………. 

 

6. Przyjmuję do wiadomości, że szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka 

pozostającego na jej terenie w miejscach nie objętych opieką nauczyciela oraz poza 

godzinami pracy nauczycieli i wychowawców. 

       

          podpis …….………………………. 

 

7. Zobowiązuję się do punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej. 

       

          podpis …….………………………. 

 

8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby 

świetlicy oraz upubliczniania jego wizerunku (zdjęć i informacji z zajęć, konkursów i 

imprez świetlicowych) na stronie internetowej SP 31 w Bydgoszczy. 

                  podpis ……...…………..………… 

 

9. Potwierdzam dokonanie wpłaty  .…….  zł. w dniu  ……..…..……………….…… 

 

                   podpis ……………………...……..  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 31 

 

Procedura postępowania w przypadku występowania wśród uczniów agresji słownej: 

1. Wychowawca świetlicy każdorazowo interweniuje, upominając ucznia. 

2. W przypadku braku skuteczności podjętych działań, wychowawca informuje rodziców  
i wychowawcę klasy o negatywnym zachowaniu wychowanka oraz sporządza notatkę służbową  

w zeszycie informacji o uczniach lub w dzienniku. 

Procedura postępowania w przypadku występowania wśród wychowanków agresji fizycznej: 

1. Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do interwencji – w miarę możliwości izoluje uczestników 
zajścia i przeprowadza z nimi rozmowę w celu ustalenia okoliczności zdarzenia i formy zadośćuczynienia. 

2. Powiadamia wychowawcę klasy i rodziców. 

3. W razie konieczności powiadamia dyrektora szkoły oraz wzywa pogotowie ratunkowe i policję.  
4. Sporządza notatkę służbową. 

5. Wraz wychowawcą klasy i pedagogiem przeprowadza działania mające na celu zmianę sposobu 

zachowania ucznia na akceptowane społecznie. 

Procedura postępowania w przypadku niszczenia mienia: 

1. Wychowawca podejmuje rozmowę wychowawczą z osobą niszczącą mienie. 

2. Sporządza notatkę służbową w zeszycie informacji o uczniach lub w dzienniku. 

3. Powiadamia o zajściu wychowawcę klasy i rodziców. 
5. Wraz z uczniem ustala, w jaki sposób mogą być naprawione (zminimalizowane) skutki jego działania. 

Procedura postępowania w przypadku kradzieży: 

1. Gdy ma miejsce kradzież na terenie świetlicy, wychowawca przeprowadza rozmowę  
z poszkodowanym w celu wyjaśnienia zajścia. 

2. Sporządza notatkę służbową i informuje wychowawcę oraz pedagoga szkolnego. 

3. W przypadku wyjaśnienia zajścia sprawca zobowiązany jest do naprawienia szkody, zostaje ukarany 
zgodnie ze statutem szkoły, a jego rodzice zostają powiadomieni o zajściu. 

4. Na wniosek dyrektora szkoły o dokonanym przestępstwie zostaje powiadomiona policja,  

a wychowawca zabezpiecza dowody dokonanego czynu. 

Procedura postępowania w przypadku opuszczenia świetlicy bez pozwolenia: 
1. Wychowawca świetlicy powiadamia rodziców i wychowawcę klasy. 

2. W obecności rodziców przeprowadza rozmowę z uczniem w celu przypomnienia regulaminu świetlicy. 

3. Sporządza notatkę służbową w zeszycie informacji o uczniach lub w dzienniku. 

Procedura postępowania w przypadku pozostania dziecka  po godzinach pracy świetlicy: 

1. Wychowawca rozmawia z uczniem w celu ustalenia prawdopodobnej przyczyny zdarzenia. 

2. Podejmuje telefoniczną rozmowę z rodzicami 

 Oczekuje na odbiór dziecka przez osobę dorosłą. 

 Przeprowadza rozmowę z osobą odbierającą nt. punktualnego odbierania dziecka. 

 W przypadku, gdy sytuacja się powtarza, informuje pedagoga szkolnego bądź dyrektora szkoły. 

 Sporządza notatkę. 

3. W przypadku braku kontaktu telefonicznego  

 Informuje o zaistniałej sytuacji pedagoga szkolnego bądź dyrektora szkoły. 

 Powiadamia najbliższą jednostkę policji. 

 Oczekuje na odbiór dziecka przez osobę dorosłą. 

 Sporządza notatkę służbową. 

Procedura postępowania w przypadku, kiedy ucznia odbiera osoba, która spożywała alkohol lub jest 

nietrzeźwa: 

1. Wychowawca prowadzi rozmowę nt. odpowiedzialności za dziecko i konsekwencji zaistniałej sytuacji. 
2. Powiadamia dyrektora szkoły lub pedagoga. 

3. Jeżeli istnieje możliwość – powiadamia innych opiekunów, by odebrali dziecko. Jeśli nie ma takiej 

możliwości – wzywa policję. 
4. Powiadamia wychowawcę klasy. 

5. Sporządza notatkę w zeszycie informacji o uczniach lub w dzienniku. 

 
Sporządzono na pdst. artykułu „Procedury obowiązujące w świetlicy” („Świetlica w szkole” 2/2010) 

we współpracy z pedagogiem szkolnym SP nr 31 w Bydgoszczy. 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

ZGODA NA SAMODZIELNE OPUSZCZENIE ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

Wyrażam zgodę na samodzielne opuszczenie świetlicy szkolnej przez moją córkę/mojego 

syna*……………………………………………………… klasa ………… . 

a) zgoda stała na czas:  od dnia …….…………………….  do dnia ………..…………...……. 

b) zgoda jednorazowa: w dniu …………………………... o godz. ……………….…………. .  

       Jednocześnie oświadczam, że przyjmuję na siebie całkowitą odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo, zdrowie i życie mojego dziecka po opuszczeniu przez niego świetlicy 

szkolnej.  

      *właściwe podkreślić 

……………………………………………………………  

                                                         (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


