
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY 

na rok szkolny  2021/2022 

Kartę wypełniają rodzice/opiekunowie prawni dziecka 

 

Proszę o przyjęcie do świetlicy………………………………………………………………, klasa…………….. 

                                                      imię i nazwisko dziecka 

      

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

Data urodzenia …………………….……….…………………………….………..……………………………… 

Telefon ojca …………………………….………       Telefon matki…………………..……………………….... 

Dodatkowe informacje o dziecku ( przeciwwskazania, choroby, itp.)……………….............................………….. 

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

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

Aby ułatwić nam szybki kontakt z Państwem prosimy o uaktualnianie numerów telefonów 

Dziecko objęte jest opieką nauczyciela w godzinach pracy świetlicy od poniedziałku do piątku,  

w godz. od 7:00 do godz. 18:00 

 

 OŚWIADCZENIE 

Podstawy prawne: 

1. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9. 06. 2011r. Dz.U. z 2011 nr 149 poz 887 

2. Ustawa o prawie rodzinnym USTAWA Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. z późn. zm. 

 

   

 

 

Ja/My niżej podpisana(y,ni)  

 

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

   nazwisko i imię matki /opiekuna prawnego                            nazwisko i imię ojca /opiekuna prawnego 

 

 

wyrażam/y zgodę/        nie wyrażam/y zgody * 

 na samodzielny powrót naszego dziecka     ................................................................................................ 
                                   imię i nazwisko dziecka  
 

z klasy  …………….…..…… do domu (proszę określić dni i godziny wyjścia)**  

 

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

 

Dziecko będzie odbierane ze świetlicy około godziny…………….……..………, wyłącznie przez 

rodziców lub  niżej wymienione osoby:  

1. …………………...........……...………………………..................................leg. się dowodem osob. Nr............ 

                                               

2. …………………...........……...……………………..................................... leg. się dowodem osob. Nr………      

 

3.  ……………………...........……...……………………................................ leg. się dowodem osob. Nr………                                                                                           

4.  …………………...........……...…………………….....................................leg. się dowodem osob. Nr………                                                    
 

 

5. …………………...........……...…………………….....................................leg. się dowodem osob. Nr………                                                                                                                                                           

6.…………………...........……...……………………..........................................leg. się dowodem osob. Nr………  



 

Osoby jednorazowo upoważnione do odebrania dziecka ze świetlicy posiadają 

upoważnienie od rodziców/prawnych opiekunów w formie pisemnej.  

Pracownik szkoły może poprosić każdą osobę odbierającą dziecko o potwierdzenie 

tożsamości.                              
                                         
        

Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z Regulaminem Świetlicy oraz z zawartymi w nim  

zapisami dotyczącymi zasad zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii.  

 

Zobowiązuję/my się do aktualizacji danych /numery telefonów kontaktowych/ oraz do  

współpracy z nauczycielami świetlicy/kierownikiem świetlicy w celu zapewnienia 

dziecku najlepszych i bezpiecznych warunków pobytu w świetlicy.  

 

Zobowiązuję/my się do przestrzegania godzin otwarcia i zamknięcia świetlicy szkolnej 

(7.00-18.00).  

ODBIÓR DZIECKA ZE ŚWIETLICY – po telefonicznym zgłoszeniu nauczycielowi 

świetlicy danej klasy/grupy świetlicowej  

                 
Prosimy o podpisanie karty.  

W przypadku podpisu tylko przez jednego z rodziców/opiekunów prawnych dziecko jest 

odbierane/wychodzi samodzielnie ze szkoły zgodnie z informacją zapisaną w karcie.  

 

 
       

 

                       

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

   nazwisko i imię matki /opiekuna prawnego                            nazwisko i imię ojca /opiekuna prawnego 

 

 

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

                 data/  podpis                                      data/ podpis 
  

 
   *  Niepotrzebne skreślić. 

 ** Rodzice/opiekunowie zezwalający (zezwolenie pisemne) dziecku  na samodzielne wyjście ze szkoły ponoszą za nie  

      pełną odpowiedzialność od momentu wyjścia ze świetlicy. 
 

                          

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu dla potrzeb świetlicy szkolnej (zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz 926 z późn. zm.)      


