
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY 

Proszę o przyjęcie do świetlicy w roku szkolnym ………/…….. 

Dane dziecka: 

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

Data urodzenia dziecka…………………..........      Klasa (w obecnym r. szk.)……………….….. 

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

Ważne informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka (powody do szczególnej uwagi ze 

strony wychowawcy): 

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

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

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

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

 

Dane rodziców/opiekunów: 

Matka/opiekunka  

imię, nazwisko ……………........................................................................................................................ 

Nr telefonu kontaktowego ........................................................................................................................ 

miejsce zatrudnienia.................................................................................................................................... 

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

Oświadczam, iż przedłożone przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

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

         (data, podpis rodzica, opiekuna) 

Ojciec/opiekun  

imię, nazwisko ……………......................................................................................................................... 

Nr telefonu kontaktowego ........................................................................................................................ 

miejsce zatrudnienia.................................................................................................................................... 

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

Oświadczam, iż przedłożone przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

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

         (data, podpis rodzica, opiekuna) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie Zgłoszenia dziecka do 

świetlicy dla celów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym.  

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  

  Upoważniam niżej wymienione osoby do odbioru mojego dziecka: 

 

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

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

 

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

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

 

Godziny pobytu dziecka w świetlicy: 

 
Przed lekcjami Po lekcjach 

Zajęcia 

dodatkowe 

Poniedziałek    

Wtorek    

Środa    

Czwartek    

Piątek    

 

 

……….................... 

podpis rodzica lub opiekuna 

 

 

 



 

WAŻNE INFORMACJE 

 

1. Uczestnikiem zajęć świetlicowych może być uczeń klas 1-3. 

2. W pierwszej kolejności do świetlicy przyjmowane będą dzieci, których oboje 

rodzice/opiekunowie są zatrudnieni na umowę o pracę (podpisane oświadczenia przez 

obojga rodziców) oraz pracujący rodzic samotnie wychowujący dziecko/dzieci. 

3. Świetlica szkolna jest otwarta w godzinach od 7.00 do 17.00. 

4. Dziecko zapisane do świetlicy musi być poinformowane przez rodziców  

o obowiązku samodzielnego zgłoszenia się do świetlicy bezpośrednio po ukończonych 

zajęciach lekcyjnych. 

5. Dziecko zostaje objęte opieką wychowawczą z chwilą przyjścia do świetlicy. 

6. W przypadku zmiany godziny wyjścia zadeklarowanej w karcie zgłoszenia, dziecko 

może opuścić świetlicę tylko za pisemną zgodą rodziców. 

7. Rodzice lub upoważnione osoby zobowiązane są do punktualnego odbioru dziecka ze 

świetlicy. 

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. 

 

 

 

Zapoznałam się/zapoznałem się 

dnia…………………… 

.............................................................. 
podpis rodzica/opiekuna 

 

    

 

 

 

 


