
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

na rok szkolny 2018/2019 

1. DANE DZIECKA: 

Nazwisko i imię Klasa Data i miejsce urodzenia Adres zamieszkania 

 

……………………. 

……………………. 

 

 

………. 

 

……………………….. 

……………………….. 

 

………………………….. 

………………………….. 
 

2. DANE RODZICÓW: 

Nazwisko i imię matki 

oraz miejsce 

zamieszkania 

Informacje o zatrudnieniu* Pieczęć zakładu pracy 

 

 

……………………….. 

 

……………………….. 

 

Telefon kontaktowy  

 

…………………….. 

Miejsce pracy: 

 

…………………………………. 

Stanowisko: 

 

…………………………………. 

Godziny pracy: 

 

…………………………………. 

 

 

 

Nazwisko i imię ojca 

oraz miejsce 

zamieszkania 

Informacje o zatrudnieniu* Pieczęć zakładu pracy 

 

 

……………………….. 

 

……………………….. 

 

Telefon kontaktowy  

 

…………………….. 

 

Miejsce pracy: 

…………………………………. 

Stanowisko: 

…………………………………. 

Godziny pracy: 

…………………………………. 

 

 

 

 

3. DODATKOWE INFORMACJE 

Problemy rozwojowo-zdrowotne i inne uwagi o dziecku lub rodzinie (kalectwo, stała choroba, przyjmowane 

stale leki, problemy wychowawcze itp.): 

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

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

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

Zainteresowania dziecka, preferowany rodzaj zajęć opiekuńczo-wychowawczych: 

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

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

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

*obowiązkowo 

 



4. OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ: 

Wymienione niżej osoby są upoważnione do odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej (proszę podać imię, 

nazwisko i stopień pokrewieństwa). 

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

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

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

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

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

Dziecko będzie przebywać w świetlicy: 

Ilość dni w tygodniu………….. w godzinach……………………..……… 

Preferowane godziny otwarcia świetlicy ……………………………… 

5. OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNYM POWROCIE DZIECKA PO ZAJĘCIACH 

ŚWIETLICOWYCH: 

 

*Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu po zajęciach świetlicowych. Dziecko 

wychodzi ze świetlicy samodzielnie o godzinie……………………. W drodze ze świetlicy do domu biorę za 

moje dziecko pełną odpowiedzialność. 

Data:………………………..                                                               Podpisy rodziców/prawnych opiekunów: 

 

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

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

*Jeśli dziecko nie opuszcza świetlicy samodzielnie proszę wykreślić ten punkt. 

 

Wszelkie zmiany dotyczące odbioru dziecka po zajęciach świetlicowych proszę zgłaszać do wychowawców 

NA PIŚMIE. 
 

Świadomy odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawidłowych danych oświadczam, że 

przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Wyrażam zgodę na 

wykorzystanie podanych wyżej telefonów na potrzeby kontaktu wychowawców z rodzicami/opiekunami 

prawnymi w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia dziecka oraz w innych uzasadnionych przypadkach. 

Oświadczam, że znany jest mi regulamin świetlicy (statut szkoły). Zobowiązuję się do przestrzegania go  

i ścisłej współpracy z wychowawcami świetlicy w celu zapewnienia dziecku jak najlepszych warunków pobytu.  

 

Data…………………………..                                          Podpisy rodziców/prawnych opiekunów 

 

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

 

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


