
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku 

Otwock, ul. Literacka 8, 05-400 Otwock,  22 779 35 04 , srodborow@o2.pl 
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku 

NA ROK SZKOLNY ............ / ............ 

 

(Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka ) 
Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej 

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

 
Data urodzenia dziecka.........................................................  Klasa (w obecnym roku szkolnym) ..................... 

 

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* 
 

 

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

 

1. ..........................................................................................  3.    ........................................................................................... 
(imię, nazwisko, nr dowodu osobistego)    (imię, nazwisko, nr dowodu osobistego) 

2. ..........................................................................................  4.   ............................................................................................ 
(imię, nazwisko, nr dowodu osobistego)    (imię, nazwisko, nr dowodu osobistego) 

 

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

pracy, czyli do godz. 16.00. 

 

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

 



Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku 

Otwock, ul. Literacka 8, 05-400 Otwock,  22 779 35 04 , srodborow@o2.pl 
 

WAŻNE  INFORMACJE 
 

1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 7.30-16.00. 

2. W świetlicy obowiązuje regulamin świetlicy, z którym dziecko jest zapoznawane we wrześniu. 

3. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. 

4. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, 

dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, 

podstawowych zasad higieny, oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. 

5. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną 

ponoszą rodzice/opiekunowie. 

6. W świetlicy przez cały rok szkolny obowiązuje zmiana obuwia. 

7. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy u wycho-

wawcy (np. do toalety ) 

8. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty. Prosimy aby dzieci nie 

przynosiły do szkoły wartościowych przedmiotów np. telefonów komórkowych, MP3, PSP itd. 

9. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz niezwłocznej 

aktualizacji danych. 

10. Zmiany dotyczące trybu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą składać na piśmie z datą 

i podpisem u wychowawców świetlicy. 

11. Nauczyciele-wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem 

szkolnym, logopedą celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych. 
 

Uwagi i prośby:  

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

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

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


