
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
rok szkolny ……………………………..                     

   
I. DANE  O  DZIECKU …………………………………………………………………
                                                                        imię   i  nazwisko
      uczeń  klasy  ……………………………..

II. DANE  O  RODZINIE:

OJCIEC / OPIEKUN PRAWNY                                MATKA / OPIEKUN PRAWNY
     
      imię  i  nazwisko  ………………………….              imię  i  nazwisko  ………………………

      
            nr tel.  ...................................................                      nr tel.  ...................................................

 Dane osobowe ucznia będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu potrzeb prawidłowego       funkcjonowania
świetlicy szkolnej. 

III. INFORMACJE O STANIE ZDROWIA (stałe choroby, uczulenia, powody do szczególnej uwagi)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

IV. UZASADNIENIE PRZYJĘCIA DO ŚWIETLICY – OŚWIADCZENIE 
RODZICÓW/OPIEKUNÓW:

Oświadczam, że niezbędne jest uczęszczanie mojego dziecka/podopiecznego do świetlicy szkolnej z 
powodu obowiązków wynikających z pracy zawodowej obojga rodziców/opiekunów.

    
V. GODZINY POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY

dzień tygodnia godziny pobytu w świetlicy

poniedziałek od godz. do godz.

wtorek od godz. do godz.

środa od godz. do godz.

czwartek od godz. do godz.

piątek od godz. do godz.

VI. OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA 

Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Numer telefonu



W przypadku odbioru dziecka przez osobę niepełnoletnią biorę pełną odpowiedzialność prawną 
za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną, upoważnioną przez nas osobę.

…………………………………………                                             …………………………………                      
data i podpis matki / prawnego opiekuna                                       data i podpis ojca / opiekuna prawnego

VII. SAMODZIELNE WYJŚCIE ZE SZKOŁY 

W przypadku zgody na samodzielny powrót dziecka do domu, rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są 
wypełnić poniższe oświadczenie:

Oświadczam, że moje dziecko może na moją odpowiedzialność samodzielnie wychodzić ze świetlicy szkolnej i 
zostało zapoznane z przepisami o ruchu drogowym.

                                                              ……………………………………………………………
                                                                                          podpis rodzica lub opiekuna

dzień tygodnia godzina wyjścia

poniedziałek
wtorek
środa

czwartek
piątek

Zmiany dotyczące samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy i osób upoważnionych do odbioru dziecka 
należy zgłaszać na piśmie wychowawcom świetlicy. 

                                                                                  ……………………………………………
                                                                                            podpis rodzica lub opiekuna 

VIII. ZOBOWIĄZANIA

1. Zobowiązuję się do informowania o  wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym
zgłoszeniu i ich uaktualniania.

2. Zobowiązuję się do przyprowadzania do świetlicy tylko zdrowego dziecka.
3. Ponoszę odpowiedzialność za wartościowe rzeczy które dziecko przynosi do szkoły, a które nie są 

wykorzystywane do zajęć świetlicowych.
4. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem świetlicy i zobowiązuję się go przestrzegać.
5. Zobowiązuję się również do punktualnego odbierania mojego dziecka ze świetlicy (godziny pracy 

świetlicy 7.00 – 17.00) i jednocześnie biorę odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka 
pozostającego na terenie szkoły po godzinach pracy świetlicy szkolnej.

6. Oświadczam, iż przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem 
faktycznym.

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

                                                                     data i podpis rodzica  lub opiekuna


