
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie 

Sulejów, ul. Rycerska 10, 97-330 Sulejów,  516 154 263 @ sppodklasztorze@wp.pl 
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie  

NA ROK SZKOLNY 2020/ 2021 

(Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka do 8 września) 
Uwaga! W roku szkolnym 2020/2021 – opieką świetlicy szkolnej objęci zostaną tylko Uczniowie, 

którym Rodzice nie mogą zapewnić opieki ze względu na wykonywanie pracy zawodowej. 
Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej 

 
Imię i nazwisko dziecka  ...................................................................................................................................................... 

 
Data urodzenia dziecka.........................................................  Klasa (w roku szkolnym 2020/2021) ..................... 

 

Adres zamieszkania dziecka .............................................................................................................................................. 

 

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych) 

1. matki .............................................................................................................................................................. 

2. ojca .................................................................................................................................................................. 

Numery telefonów – prywatny / do pracy 

1. matki ................................................................................................................. ............................. 

2. ojca ................................................................................................................................................... 

Ważne informacje o zdrowiu dziecku (stałe choroby, dolegliwości, powody do szczególnej uwagi ze 

strony wychowawcy): ............................................................................................................................................ ............... 

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

 

Oświadczam, iż przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem 

faktycznym. 

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

         (data, podpis rodzica, opiekuna) 

INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY* 
*) we właściwym prostokącie wstaw znak X 

 

   Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu, 

wyjście ze świetlicy szkolnej o godzinie ................................................................................................................ 

Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka                    

do domu. 
 

   Oświadczam, że będę odbierać dziecko osobiście lub wyłącznie przez niżej wymienione osoby: 

 

1. ..........................................................................................  3.    ........................................................................................... 
 (imię, nazwisko)                                                        (imię, nazwisko) 

2. ..........................................................................................  4.   ............................................................................................ 
 (imię, nazwisko)                                                        (imię, nazwisko) 

Mam świadomość, iż świetlica szkolna odpowiada za bezpieczeństwo dziecka w godzinach swojej 

pracy, czyli do godz. 15.30. 

 

Sulejów, dnia ..............................................        ..................................................................................................... 
          (podpis rodzica, opiekuna) 



Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie 

Sulejów, ul. Rycerska 10, 97-330 Sulejów,  516 154 263 @ sppodklasztorze@wp.pl 
 

 

 

WAŻNE  INFORMACJE 
 

1. Warunkiem koniecznym do przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest przedłożenie                      

przez rodziców1 (opiekunów prawnych)  poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia. 

2. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach: 

Poniedziałek 13.30 – 15.30 

Wtorek 13.30 – 15.30 

Środa 12.30 – 15.30 

Czwartek 12.30 – 15.30 

Piątek 12.30 – 15.30 
 

Wytyczne do korzystania z zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej    

w podwyższonym reżimie sanitarnym: 

1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla Uczniów, których Rodzice zgłosili potrzebę 

korzystania ze świetlicy szkolnej. Uwaga! W roku szkolnym 2020/2021 – opieką świetlicy 

szkolnej objęci zostaną tylko Uczniowie, którym Rodzice nie mogą zapewnić opieki  

ze względu na wykonywanie pracy zawodowej. 

2. Na zajęcia może uczęszczać wyłącznie Uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną.  

3. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 1,5m2 na osobę. 

W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne. 

4. W świetlicy odległości pomiędzy stanowiskami dla Uczniów powinny wynosić min. 1,5m. 

5. Uczeń posiada własne przybory szkolne (kredki, mazaki, długopis, ołówek, gumka, linijka), 

które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym lub w plecaku. Uczniowie nie mogą 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

6. Uczeń nie może przynosić do świetlicy własnych zabawek. 

7. Dzieci nie dotykają wyposażenia świetlicy bez pozwolenia wychowawcy. 

8. Uczniowie spożywają w świetlicy przyniesione przez siebie posiłki przy stolikach,  

w wyznaczonym czasie, z zachowaniem zasad higieny. 

9. Świetlica szkolna będzie wietrzona co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby                              

także w czasie zajęć. 

10. Dzieci mogą przebywać w świetlicy bez maseczek zasłaniających usta i nos.                       

Każdorazowe opuszczenie świetlicy szkolnej – celem udania się np. do szatni, toalety szkolnej, 

skutkuje koniecznością zakrycia nosa i ust maseczką lub przyłbicą. 

11. Pozostałe kwestie dotyczące bezpieczeństwa, zapobiegania oraz przeciwdziałania COVID- 19 

zostały uregulowane wytycznymi zawartymi w Regulaminie COVID -19. Regulamin covid-19 

 

 

 

Sulejów, dnia ..............................................        ..................................................................................................... 
          (podpis rodzica, opiekuna) 

 
1 W przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko rodzica (opiekuna). 

http://sp1.sulejow.pl/wp-content/uploads/2020/08/Regulamin-covid-19.pdf

