
Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Sączu 

Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać dzieci z klas 1-3, których rodzice pracują. Świetlica nie 
przyjmuje dzieci rodziców będących na urlopie macierzyńskim/wychowawczym. 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 

20….../20…... 

 
Dane dziecka 

Imię i nazwisko dziecka  Klasa: 

Data i miejsce urodzenia dziecka  

Adres zamieszkania dziecka  

Imiona i nazwiska  

rodziców/prawnych opiekunów 

dziecka 

Telefony kontaktowe Matka/prawny opiekun: (tel.) 

 

Ojciec/prawny opiekun: (tel.) 

 

Telefon domowy lub inny kontaktowy: 

 

Dodatkowe informacje mające  

wpływ na funkcjonowanie dziecka 

w szkole (stan zdrowia, posiłki itp.) 

 

Uzasadnienie przyjęcia dziecka do świetlicy 

 

Praca zawodowa 

obojga rodziców 

Miejsce pracy matki/prawnego 

opiekuna (pieczęć): 
Miejsce pracy ojca/prawnego opiekuna 

(pieczęć): 

Samotne 

sprawowanie opieki 

 

Inne okoliczności 
mające wpływ na 
zapewnienie 
dziecku opieki 

w świetlicy szkolnej 

 

 

Godziny przebywania dziecka w świetlicy: 

 Od godziny Do godziny 

Poniedziałek   

Wtorek   

Środa   

Czwartek   

Piątek   

 

Każda osoba nieupoważniona odbierająca dziecko ze świetlicy szkolnej musi posiadać pisemne 

upoważnienie od rodziców dziecka. 



Najważniejsze informacje na temat regulaminu świetlicy 
1. Świetlica szkolna w budynku głównym czynna jest w godzinach 7.00-16.00, 
a w filii na Wólkach 7.00-16.00 (godziny mogą ulec zmianie w miarą możliwości i potrzeb) 
ILOŚĆ MIEJSC NA ŚWIETLICY JEST OGRANICZONA 

2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci z klas 1 – 3, a w pierwszej kolejności: 
- dzieci rodziców pracujących w służbach medycznych, ratowniczych, mundurowych oraz dzieci 
pracowników szkoły, 
- dzieci samotnych rodziców pracujących, 
- dzieci, w których obydwoje rodzice pracują, 
- dzieci dowożone do szkoły spoza Nowego Sącza. 
Uczniowie z klas 4-6 w wyjątkowych sytuacjach – decyzję o przyjęciu podejmie dyrektor szkoły (w miarę 
posiadanych miejsc); 
3. Przyjęcie ucznia do świetlicy poprzedza rozpatrzenie wniosku (karty zgłoszenia do świetlicy) 
przez wychowawców świetlicy. 
4. Ze względu na sytuacje epidemiologiczną i w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom 
rodzic zobowiązany jest do określenia godziny przyprowadzanie i odbioru dziecka zgodnej z 
rzeczywistym czasem pracy z uwzględnieniem czasu dojazdu do szkoły. Każde odstępstwo od 
zadeklarowanych godzin musi być zgłoszone telefonicznie wychowawcy świetlicy. 
Każdorazowe spóźnienie zapisywane jest w zeszycie spóźnień, a o nagminnym nie 
przestrzeganiu godzin odbioru dz. informowany jest dyrektor szkoły. 
5. Ilość miejsc na świetlicy jest ograniczona. 
6. Rodzice i wychowankowie zobowiązani się do przestrzegania procedur bezpieczeństwa 
sanitarnego obowiązujących w szkole. 

7. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy. Nauczyciel świetlicy 
odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów od chwili ich zgłoszenia się do świetlicy do rozpoczęcia zajęć 
lekcyjnych i od chwili zakończenia zajęć lekcyjnych do przekazania ich rodzicom/opiekunom prawnym; 

8. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest 
zgłosić swoje przyjście do wychowawcy świetlicy. 

9. Świetlica wymaga pisemnego zgłoszenia w przypadku odbierania dzieci przez inne osoby niż rodzic 
/prawny opiekun lub samodzielnego powrotu do domu. Jednocześnie w takim przypadku rodzic/prawny 
opiekun ponosi odpowiedzialność za bezpieczny powrót dziecka do domu; 
Osobom nieupoważnionym pisemnie przez rodzica/prawnego opiekuna nauczyciel świetlicy nie wydaje 
dziecka 
10.Wychowanek ma obowiązek stosować się do ramowego rozkładu dnia obowiązującego w świetlicy 
szkolnej i brać udział w zajęciach organizowanych przez wychowawców (ma prawo do indywidualnych zajęć, 
tylko wtedy, jeśli nie przeszkadza innym dzieciom i wychowawcy podczas pracy z grupą, a także, jeśli nie 
zagrażają one bezpieczeństwu jego i innych dzieci). 

V. Zobowiązuje się do: 

 zapoznania się i przestrzegania Regulaminu, który obowiązuje w świetlicy SP nr 2 w Nowym 
Sączu (dostępnego na stronie internetowej szkoły www.sp2ns.pl i na tablicy informacyjnej 
świetlicy); 

 współpracy z wychowawcami świetlicy w sprawach dotyczących pobytu i funkcjonowania 
mojego dziecka; 
punktualnego odbierania dziecka; 

uaktualniania danych 

Świadomy/-a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych (zgodnie z art. 233 
kodeksu karnego) oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

Nowy Sącz, dnia ………………….. 

 

…………………………….. …………………………….. 
(podpis matki/prawnego opiekuna) (podpis ojca/prawnego opiekuna) 

 
 Termin zwrotu wypełnionej karty zgłoszenia mija 9 września 2022 o godz.16.00 

http://www.sp2ns.pl/

