
Wniosek rodziców o objęcie ucznia zajęciami świetlicowymi 

w Szkole Podstawowej nr 149 w Krakowie 

w roku szkolnym ………./………. 

Zwracam się z prośbą o objęcie mojego dziecka 

(imię i nazwisko ) …………………………………………………………… zajęciami 

świetlicowymi. 

Ważne informacje: 

Data urodzenia dziecka…………………………………………………………..                    

Klasa……………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………….. 

Godziny objęcia dziecka zajęciami świetlicowymi w ciągu dnia: 

Od godziny ………….. do godziny ………. ze względu na czas pracy rodziców/opiekunów 

Imiona i nazwiska rodziców /opiekunów prawnych/- telefon kontaktowy 

Matka ………………………………………………………………………… 

Ojciec …………………………………………………………………………. 

Ważne uwagi o dz iecku lub rodzin ie np . s ta ła choroba , ka lec two i tp . 
…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………………………. 
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Osoby upoważnione do odbioru dziecka (stopień pokrewieństwa i telefon kontaktowy) 

1. …..………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………… 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art.233 par.1 Kodeksu Karnego potwierdzam 
własnoręcznym podpisem prawdziwość podanych informacji. 

……………………….                                                    ……………………… 

      Data i podpis              Data i podpis 

matki / prawnej opiekunki                                                       ojca / prawnego opiekuna 
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Regulamin świetlicy Szkoły Podstawowej nr 149 w Krakowie. 

1) Przyjęcie ucznia do świetlicy odbywa się na podstawie wypełnienia Wniosku 
rodziców o objęcie ucznia zajęciami świetlicowymi. Zgodnie z Rozporządzeniem 
MEN z dnia 17 marca 2017 roku, do świetlicy będą przyjmowane dzieci, których 
rodzice/ prawni opiekunowie pracują.  

2) We wniosku rodzic /opiekun prawny podaje: aktualne dane dziecka, tel. kontaktowy   
i adres zamieszkania rodziców /opiekunów prawnych, miejsce pracy rodziców /
opiekunów z podaniem adresu i aktualnego telefonu oraz osoby upoważnione do 
odbioru dziecka. 

3) Do świetlicy uczęszczają uczniowie, którzy muszą przebywać dłużej szkole ze 
względu na czas pracy ich rodziców /opiekunów prawnych. 

4) Świetlica jest czynna w godzinach 6.30 – 8.00 (przed lekcjami) oraz od 11.30 do 
17.00. Przed rozpoczęciem pracy świetlicy oraz po jej zakończeniu 
odpowiedzialność za dziecko przebywające na terenie szkoły ponoszą rodzice. 
Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka do godz.17.00. 

5) Dziecko odebrane ze świetlicy przez rodzica/prawnego opiekuna nie 
może już do niej powrócić w danym dniu. 

6) Samodzielny powrót dziecka do domu jest możliwy tylko za pisemną zgodą rodziców 
/opiekunów/.Wszelkie samodzielne jednorazowe wyjście dziecka ze świetlicy musi 
być potwierdzone informacją pisemną zawierającą datę, godzinę wyjścia, 
oświadczenie o przejęciu odpowiedzialności za bezpieczny powrót dziecka ze 
świetlicy szkolnej do domu i podpis rodzica/ prawnego opiekuna/. 

7)  Za rzeczy, zabawki, ubrania czy sprzęt elektroniczny przynoszone przez dzieci, 
świetlica nie ponosi odpowiedzialności.  

8) Za szkody materialne wyrządzone przez dziecko odpowiadają finansowo rodzice. 
9) Do stołówki szkolnej dzieci ,wychodzą  wraz z wychowawcą świetlicy. Podczas 

obiadu pozostają pod jego opieką. 
10) Dzieci po zajęciach lekcyjnych są  przyprowadzane do świetlicy przez nauczycieli. 

Na zajęcia dodatkowe dzieci są odbierane i przyprowadzane przez instruktorów i to 
oni w czasie trwania zajęć ponoszą odpowiedzialność za dzieci. 

11) Nie podlega opiece wychowawców świetlicy dziecko, które nie dotrze do świetlicy. 
Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do nauczyciela świetlicy. 

12) Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania zasad 
obowiązujących w świetlicy. 

13) Wszelkie wyjścia poza pomieszczenie, w którym odbywają się zajęcia świetlicowe 
muszą być zgłoszone wychowawcy.  

14) Dziecko, które było nieobecne w szkole nie może korzystać w tym dniu ze 
świetlicy. 

15) Rada Rodziców zatwierdziła dobrowolną opłatę za pobyt uczniów w świetlicy 
szkolnej. Wynosi ona 100 zł na rok szkolny. Uzyskane środki przeznaczone są na 
zakup niezbędnego sprzętu i pomocy dydaktycznych, typu: materiały plastyczno-

  3



techniczne, artykuły sportowe, gry planszowe książki, czasopisma, nagrody, itp. 
Opłaty należy dokonywać na konto Rady Rodziców:  
Małopolski Bank Spółdzielczy 26 8619 0006 0041 0435 2158 0001,                                   
z dopiskiem: świetlica, imię i nazwisko dziecka; 

16) Uczeń, który nie będzie przestrzegał ustalonego regulaminu świetlicy oraz będzie 
zachowywał się nieodpowiednio, np.: 
 -wdawał się w bójki,  
-niszczył mienie świetlicy,  
-zagrażał bezpieczeństwu innych dzieci,  
-zachowywał się w sposób wulgarny lub agresywny w stosunku do dzieci                                
i nauczycieli  będzie otrzymywał uwagi negatywne do dziennika elektronicznego, co 
w konsekwencji zaważy na jego ocenie z zachowania na świadectwie szkolnym. 

Zapoznałem/łam się z regulaminem świetlicy. 

…………………………………….                             ………………………………… 
podpis matki /opiekuna/        podpis ojca /opiekuna/ 

……………………………… 
podpis ucznia 

Data…………………………… 
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Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka 

Ja niżej podpisany/a* ………………………………………………….…………..
…………..............,  
    imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego   
oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym* dziecka oraz, że wyrażam zgodę / nie 
wyrażam zgody* na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Szkołę 
Podstawową nr 149 w Krakowie wizerunku niepełnoletniego syna/niepełnoletniej córki* 

............................……….………………………….………………………............ 
(imię i nazwisko dziecka) 

utrwalonego w postaci zdjęć i filmów, z wydarzeń zorganizowanych w ramach realizacji: 
zajęć dydaktycznych i opiekuńczych, konkursów, turniejów sportowych i innych uroczystości 
szkolnych.  

Niniejsza zgoda:  
• jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie;  
• obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium;  
• dotyczy umieszczania wizerunku na stronie internetowej szkoły oraz na tablicach 

przedszkola, w gazetach, Internecie, stronie Facebook, Domu Kultury i innych 
współpracujących ze szkoła placówkach; 

• dotyczy wykorzystywania wizerunku w materiałach lub w związku                                             
z wydarzeniami mającymi na celu promocję Szkoły Podstawowej                                       
nr 149  w Krakowie. 
Wizerunek, o którym tu mowa może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 

przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu 
końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Jest on 
przetwarzany do czasu cofnięcia zgody.  

Jestem świadomy/-a, że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych mojego 
dziecka, ich poprawiania oraz możliwości żądania uzupełnienia, sprostowania, usunięcia.   

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie poprzez 
złożenie na piśmie wniosku w przedmiocie odwołania zgody. 

Oświadczam, że niniejsze oświadczenie składam w imieniu mojego niepełnoletniego 
syna/niepełnoletniej córki*.  

        ...........………………………… 
(data i czytelny podpis rodzica) 

*Niepotrzebne skreślić   
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Zgoda na samodzielny powrót dziecka ze świetlicy szkolnej do domu. 

Wyrażam zgodę na samodzielne wyjście ze świetlicy szkolnej mojego dziecka 
…………………………………………………………………………………………………  
o godzinie…………………………….. . 

Jednocześnie oświadczam, iż biorę całkowitą odpowiedzialność za dziecko po 
opuszczeniu świetlicy szkolnej.  

……………………………………. 

Data, podpis rodzica / prawnego opiekuna 

Zgoda na samodzielny powrót dziecka ze świetlicy szkolnej do domu. 

Wyrażam zgodę na samodzielne wyjście ze świetlicy szkolnej mojego dziecka 
………………………………………………………………………………………………… , 
pod opieką niepełnoletniego rodzeństwa, o godzinie…………………………….. . 

Jednocześnie oświadczam, iż biorę całkowitą odpowiedzialność za dziecko po 
opuszczeniu świetlicy szkolnej.  

……………………………………. 

Data, podpis rodzica / prawnego opiekuna 
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