
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W SWARZĘDZU 

(Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka) 
 

I  DANE OSOBOWE DZIECKA 

 

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

Data i miejsce urodzenia………………………………………………………………………. 

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

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

Klasa…………………………………………………………………………………………… 

Inne informacje o dziecku (choroby, alergie itp.)……………………………………………. 

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

 

 

II  DANE OSOBOWE RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 

Imiona i nazwiska rodziców/ opiekunów prawnych 

 …………………………………………………………………………………………. 

 

telefon kom. ……………………………….   telefon do pracy…………………………… 

 …………………………………………………………………………………………. 

 

      telefon kom. ……………………………….   telefon do pracy…………………………… 

 

Uzasadnienie ubiegania się o przyjęcie dziecka do świetlicy (właściwe podkreślić) 

* dziecko dojeżdżające  

*oboje rodzice pracujący 

*rodzic samotnie wychowujący 

*inne powody…………………………………………………………… 

 

 

W razie zmian danych osobowych, numerów telefonów lub jeżeli jeden z rodziców ma 

odebrane prawa rodzicielskie, zobowiązuję się natychmiast powiadomić nauczycieli 

świetlicy i dostarczyć odpowiednie dokumenty.               
                                                                                              

 

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

                                                                                                                   (data i podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III  INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

 

Karta wyjść ucznia  ze świetlicy 
rok szkolny  ........... / ........... 

 

Imię i nazwisko ucznia ……………………………................................................. klasa  ........................ 
 

Dzień tygodnia 
Wyjście z upoważnionym opiekunem 

 (imię i nazwisko, seria  
i numer dowodu osobistego) 

Samodzielne wyjście 
o godzinie: 

Poniedziałek   

Wtorek   

Środa   

Czwartek   

Piątek   

 
Wyrażam zgodę na opuszczanie szkoły przez moje dziecko w towarzystwie osób i w terminach 
podanych w powyższej tabeli. 
Oświadczam, że biorę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczną drogę mojego dziecka do i ze szkoły. 
 
 

    ……………………………………………………… 

                                                                                                                                                              (data i podpis )                                                         
 
IV  WAŻNE INFORMACJE 
 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

 

1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach od 6:30 do 16:30. 

2. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie w wyznaczonych terminach wypełnionej 

karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. 

3. Rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej  

w godzinach jej pracy. W przypadku nie odebrania dziecka oraz braku kontaktu z jego rodzicami/ 

prawnymi opiekunami dziecko zostanie przekazane odpowiednim organom (policji).  

4. Dane dotyczące numeru telefonu rodziców/ opiekunów zbierane są w celu uzyskania szybkiego kontaktu  

w sytuacjach tego wymagających (np. choroba dziecka, wypadek) 

 

 

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

                                                                                            (data i podpis) 

 

 Oświadczam, że  zobowiązuję się zapoznać z Regulaminem Świetlicy dostępnym na stronie internetowej 

lub w bibliotece. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Świetlicy, ścisłej współpracy  

z nauczycielami świetlicy w celu zapewnienia jak najlepszych warunków pobytu. 

 Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

 W związku  z Ustawą z dn. 29.08.1997 O ochronie danych osobowych (Dz.U.nr133, poz.833) wyrażam zgodę 

na wykorzystanie moich danych w celach statystycznych oraz sprawach związanych z opieką nad dzieckiem. 

Jednocześnie zastrzegam sobie prawo wglądu do tych danych oraz ich zmiany. 

 

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

                                                                                      (data i podpis) 


