
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY…….... 

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Krzymowie 

(Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka ) 

I  Dane osobowe: 

1. Nazwisko i imię dziecka:……………………………………………………………………..…. 

2. Data i miejsce urodzenia dziecka:………………………………………………………...…….. 

3. Klasa:…........………………………………………….………………………..…………….…. 

4. Adres zamieszkania dziecka:…………………………………………………………………..... 

5. Nazwiska i imiona rodziców / prawnych opiekunów:………………………………………….. 

matka:……………………………………………ojciec:…………………………………..…… 

6. Numery telefonów: domowy:…...................komórkowy: matki……..………ojca:………….… 

II  Uzasadnienie ubiegania się o przyjęcie dziecka do świetlicy: 

 

 

Oświadczam, że pracuję zawodowo i nie mogę 

zapewnić dziecku opieki przed i po zajęciach. 

Podpis matki / prawnego opiekuna: 

Podpis ojca / prawnego opiekuna: 

 

 

 

Inne powody ubiegania się o przyjęcie dziecka na zajęcia świetlicowe: 

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

III Czas pobytu na świetlicy: proszę zaznaczyć x przy godzinach na których Państwa dziecko będzie w danym 

dniu korzystało ze świetlicy. 

Godziny 

pobytu na 

świetlicy (z 

wyłączenie

m godzin 

lekcyjnych) 

Pn Wt Śr Czw Pt 

0 7.00-8.15      

1 8.15-9.00      

2 9.10-9.55      

3 10.05-10.50      

4 11.00-11.45      

5 12.00-12.45      

6 13.00-13.45      

7 13.55-14.40      

8 14.50-15.35      

9 15.35-16.00      
 

 Każdorazowo, jeżeli zmienią się godziny pobytu (np. gdy prędzej odbierzemy dziecko), należy zgłosić 

ten fakt do wychowawcy w świetlicy, bądź wychowawcy klasy. 

 Dziecko może być odebrane ze świetlicy tylko i wyłącznie przez osoby upoważnione. 

 W przypadku odbioru dziecka przez osobę nieupoważnioną -  rodzic / opiekun prawny zobowiązany 

jest dostarczyć wcześniej upoważnienie pisemne  wychowawcy świetlicy. 

 Rodzice / opiekunowie prawni / osoby upoważnione odbierające dziecko zobowiązani                                 

są do potwierdzenia odbioru dziecka u wychowawcy świetlicy. 

  W przypadku braku dziecka w wyznaczonej godzinie, szkoła nie ponosi odpowiedzialności                            

za bezpieczeństwo dziecka.  

 

IV Informacje i prośby rodziców / prawnych opiekunów: 

1. Dotyczące zdrowia (alergie, stale przyjmowane leki, niepełnosprawność, choroby przewlekłe 
itp.)………………………………………………………………………………………………. 



2. Inne uwagi………………………………………………………………………………………. 

 

V Informacje o odbieraniu dziecka ze świetlicy szkolnej: (proszę o wypełnienie pkt 1 lub 2) 

1. Upoważnienie do samodzielnego opuszczania świetlicy. 

 
Ponoszę pełną odpowiedzialność i wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu: 

wyjście ze świetlicy o godzinie: (proszę podać godzinę wyjścia w każdym dniu) 

 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

 

 

    

 

 

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

                                                                                  podpis rodziców / prawnych opiekunów 

 

2. Osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka (nazwisko i imię, stopień pokrewieństwa, 

lub inna osoba). Proszę uwzględnić wszystkie możliwe osoby.  

Dziecko będzie odbierane ze świetlicy wyłącznie przez niżej wymienione osoby: 
 

 Imię i Nazwisko Stopień pokrewieństwa Numer dowodu osobistego 

1    

2    

3    

4    

5    

 

 

3. Dziecko dojeżdża do szkoły autobusem szkolnym:     TAK     NIE 

 

VI Regulamin świetlicy: 

1. Uczeń ma obowiązek zgłaszania się do świetlicy wg wskazanego przez rodzica czasu (pkt. III - tabela). 

2. Zgłasza wychowawcy każde przybycie i odejście ze świetlicy. 

3. Samowolnie (bez zgłoszenia wychowawcy) nie opuszcza zajęć. 

4. Dba o bezpieczeństwo własne i innych. 
5. Szanuje sprzęt szkolny. 

6. W przypadku niewłaściwego zachowania uczeń może zostać zawieszony w prawach wychowanka 

świetlicy lub skreślony z listy uczestników świetlicy. 

VII Oświadczenie: 

1. Oświadczam, że podane w karcie informacje są zgodne z aktualnych stanem faktycznym                         

i prawnym. Zobowiązuję się do informowania o wszelkich zmianach zawartych w niniejszej karcie 

zgłoszenia w formie pisemnej wychowawcy świetlicy. 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej karcie w sprawach 

związanych z pobytem dziecka w świetlicy szkolnej na okres roku 20018/2019, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926              

z póź. zmianami). 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem świetlicy i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

 

 

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

                                                                                 podpis rodzica / prawnego opiekuna 


