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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

ROK   SZKOLNY   2016/2017 

1. Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………   klasa ………… 

2. Adres zamieszkania………………………………………………………………………………… 

3. Godziny przebywania dziecka w świetlicy szkolnej: (możliwość korekty po ostatecznym 

ustaleniu  planu lekcji) 

Poniedziałek  od ………….………… do…………….……. 

Wtorek  od …………….………   do………………….. 

Środa  od …………………… do………………..… 

Czwartek od ……………………   do………………….. 

Piątek  od ……………..……     do………….………. 

 

4.  Dane rodziców / opiekunów prawnych: 

                                       Matka / opiekun prawny                 Ojciec / opiekun prawny 

 

Imię i nazwisko            ……………….……………….     ………………..……………... 

 

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

 

tel. domowy                  ………………………………       …………….………………… 

 

tel. komórkowy            ………………..…………….       ……………..………………… 

 

Potwierdzenie 

zatrudnienia                  …………………………                     …………………………. 

                                        pieczątka zakładu pracy                     pieczątka zakładu pracy 

 

tel. stacjonarny 

zakładu pracy          …………………………….      …………………………….. 
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5. Istotne informacje o stanie zdrowia dziecka  (np. alergie)…………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

6. Inne istotne informacje dotyczące dziecka, które powinna znać szkoła: 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

7. Jednocześnie wyrażam zgodę na to, aby moje dziecko uczestniczyło w zajęciach, imprezach i 

wyjściach organizowanych w godzinach pracy świetlicy. 

 

8. Odbiór dziecka ze świetlicy: 

 

Prosimy o wybranie  JEDNEJ   formy odbioru dziecka ze świetlicy: 

 

Oświadczam, że moje dziecko będzie odbierane ze świetlicy przez rodziców/prawnych  

opiekunów lub przez pełnoletnie osoby upoważnione:                     

(podać  osoby upoważnione) 

1)………….………………………………………………………………………….……….….. 

               

2) …………..……………………………………………………………………………………… 

   

3) ………………………..……………………………………………………….…………..…….               

Oświadczam, że moje dziecko będzie odbierane przez w/w osoby ze świetlicy po skończonych 

zajęciach  (zaznaczyć właściwe): 

 Poniedziałek  o godz. …………………. 

 Wtorek          o godz. ………………… 

 Środa            o godz.   ……………….. 

 Czwartek      o godz. ………………… 

 Piątek           o godz. ………………… 

 

    ……………………………                                         ………………………………………… 

            (data)                                                                        (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 
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Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne wyjście mojego dziecka ze świetlicy, 

jednocześnie biorę  na siebie pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo w drodze ze 

szkoły do domu. 

Oświadczam, że moje dziecko będzie samodzielnie wychodzić ze świetlicy po skończonych  

zajęciach (zaznaczyć właściwe): 

 

Poniedziałek   o godz.…………………. 

 Wtorek            o godz.………………… 

Środa              o godz.………………….. 

Czwartek        o godz.…………………… 

 Piątek           o godz.…………………… 

 

 

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

         (data)                                                                       (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

Oświadczam, że moje dziecko dojeżdża autobusem szkolnym i od przyjazdu do odjazdu autobusu 

szkolnego oczekuje na świetlicy szkolnej.  

Oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo rano w drodze z  

domu do wyznaczonego przystanku oraz po południu od wyznaczonego przystanku do domu. 

 

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

            (data)                                                                           (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 
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WAŻNE  INFORMACJE! 

 

1) Oświadczam, że informacje przedłożone przeze mnie są zgodne ze stanem 

faktycznym. Zobowiązuję się do uaktualniania wszelkich zmian, dotyczących 

sytuacji dziecka (telefony, adres, godziny wyjścia).  

2) Rodzice/opiekunowie prawni i osoby upoważnione, zobowiązują się do 

punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy, koniecznie informując o 

tym fakcie nauczyciela – opiekuna świetlicy. 

3) Przyjmuję do wiadomości, że szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo 

dziecka, które nie pojawiło się na świetlicy, bądź opuściło ją bez zgody i 

wiedzy nauczyciela – wychowawcy oraz za bezpieczeństwo poza godzinami 

pracy świetlicy. 

4) Zapis do świetlicy szkolnej jest ważny tylko przez jeden rok szkolny. 

5) W świetlicy obowiązuje regulamin świetlicy, z którym rodzice i uczniowie 

zapoznają się w pierwszych tygodniach nauki (regulamin jest wywieszony 

przed świetlicą szkolną) i  przestrzegają go. 

6) Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty 

(prosimy, aby dzieci nie przynosiły do świetlicy wartościowych rzeczy). 

7) Oświadczam, że moje dziecko w czasie pobytu na świetlicy może wychodzić 

samodzielnie na zajęcia dodatkowe zorganizowane na terenie szkoły. 

 

8) Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych na 

potrzeby szkoły zgodnie z Ustawą o Ochronie  Danych Osobowych z dn. 

29.07.1997r. (Dz.U. Nr 133, poz.883). 

 

 

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

         (data)                                                                            (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 


