
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY 

na rok szkolny 2022/2023 

 
Zgłoszenia przyjmowane są do końca kwietnia 2022 r. 

 

1. DANE OSOBOWE DZIECKA 

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

klasa……………..( w nowym roku szkolnym 2022/2023) 

Data i miejsce urodzenia dziecka................................................................................................. 

Adres zamieszkania ..................................................................................................................... 

2. DANE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Imię i nazwisko matki/ prawnego opiekuna……………………………………………………. 

Tel. kontaktowy……………………………………………………………………………….... 

Imię i nazwisko ojca/ prawnego opiekuna……………………………………………………… 

Tel. kontaktowy...........................................................................................……………………. 

3. INFORMACJE O DZIECKU 

Dodatkowe informacje o dziecku (dotyczące np. stanu zdrowia, zainteresowań, zachowania) 

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

Czy dziecko jest uprawnione i będzie korzystać  z przewozu autokarem szkolnym? 

(klasy 0 –IV powyżej 3 km, klasy V – VIII powyżej 4 km od szkoły) 

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

Dziecko będzie przebywać w świetlicy codziennie do godziny.................................................. 

 

4. UZASADNIENIE PRZYJĘCIA DZIECKA DO ŚWIETLICY 

 

a) Praca zawodowa rodziców 

Oświadczam, że pracuję zawodowo i nie mogę zapewnić dziecku opieki przed lekcjami  

i po lekcjach. 

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

                              Podpis Matki                                                                                                                         Podpis Ojca 

b) Inne okoliczności mające wpływ na potrzebę zapewnienia opieki dziecku w świetlicy 

szkolnej 

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

 

5. ODBIÓR  DZIECKA ZE ŚWIETLICY 

 

Rodzic lub opiekun jest zobowiązany do zgłoszenia wychowawcy świetlicy odbioru 

dziecka po zajęciach lub ze świetlicy szkolnej. 

 



Osoby upoważnione przez rodziców/prawnych opiekunów do odbioru dziecka ze świetlicy: 

 

Imię i nazwisko Numer dowodu  

osobistego 

Telefon 

 

*Podpis osoby upoważnionej 

    

    

    

    

    

 
*Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych w celach związanych z upoważnieniem mnie przez 

rodziców do odbioru ich dziecka ze świetlicy szkolnej, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych  z dnia 29 sierpnia 1997 roku z 

późniejszymi zmianami. 

 

Oświadczenie 
Ponoszę pełną odpowiedzialność za odbiór dziecka (powyżej 7 lat) przez osobę 

niepełnoletnią (imię i nazwisko).................................................................................................. 

 

Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na odbieranie dziecka przez osobę niepełnoletnią oraz 

ponosimy za nie pełną odpowiedzialność w drodze ze szkoły do domu. 

 

…………………………………………….. 
Czytelne podpisy rodziców / opiekunów 

 

Oświadczenie 
Wyrażamy zgodę na samodzielny powrót do domu naszego dziecka bezpośrednio po 

lekcjach.  

Jeżeli dziecko samo wychodzi ze świetlicy, wpisujemy dzień i godzinę wyjścia. 

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

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

 

Oświadczamy, że ponosimy całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo naszego dziecka 

podczas samodzielnego powrotu do domu. 

……………………………………………………… 
Czytelne podpisy rodziców/ opiekunów 

 

6. Podstawą przyjęcia dziecka do świetlicy jest prawidłowo wypełniona karta 

zgłoszenia 

7. Wychowawcy nie zwalniają dziecka na telefoniczną prośbę rodziców, prawnych 

opiekunów. 

8. Świetlica pracuje w godzinach 7:00 – 17:00 

9. Zmiany dotyczące samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy oraz osób 

upoważnionych do odbioru dziecka należy zgłaszać pisemnie. 

10. Świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosi ono swoją 

obecność wychowawcy świetlicy. 

11. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem świetlicy szkolnej, który 

zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły. 

 

 

Nieporęt, dn. ……………………………                  …………………....................................... 
                                                                                        Czytelne podpis rodziców / opiekunów 


