
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

    Proszę o przyjęcie mojej córki/mojego syna …..………………………………………… klasa .............. do świetlicy 

szkolnej w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Sławsku  w roku szkolnym 2017/ 2018. 

   Wyrażam także zgodę na to, aby moje dziecko uczestniczyło w zajęciach, imprezach i wyjściach organizowanych   w 

godzinach pracy świetlicy.  

Dane dziecka i rodziców: 

Imię i nazwisko dziecka: ................................................................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia:..................................................................................................................................................... 

Adres zamieszkania: ........................................................................................................................................................... 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego........................................................................................................................ 

Adres zamieszkania: ........................................................................................................................................................... 

Miejsce pracy....................................................................................................................................................................... 

telefon: ............................................................... 

Imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej: .................................................................................................................. 

Adres zamieszkania: .......................................................................................................................................................... 

Miejsce pracy ....................................................................................................................................................... 

telefon: ................................................................................................................................................................ 

Dodatkowe informacje o dziecku ( stała choroba, uczulenia, zastrzeżenia itp.) 

............................................................................................................................................................................................ 

Proszę podać godziny, w których  Pana(i) dziecko będzie przebywało w świetlicy szkolnej, uwzględniając 

jednocześnie godziny przyjazdów i odjazdów autobusów ( dotyczy uczniów dojeżdżających). 

Oświadczam, że moje dziecko ………………………………………….uczęszczające do klasy…………. 

będzie przebywało    w świetlicy szkolnej w następujących dniach i godzinach (w przypadku 

niekorzystania przez dziecko ze świetlicy w wybrany dzień/ dni proszę wstawić kreski): 

 

poniedziałek 

 

wtorek środa czwartek piątek 

 

od godz. .……do …… 

 

 

 

 

odwóz godz. ……… 

 

 

od godz. ……do …… 

 

 

 

 

odwóz godz. ……… 

 

 

od godz. ……do …… 

 

 

 

 

odwóz godz. ……… 

 

 

od godz. ……do …… 

 

 

 

 

odwóz godz. ……… 

 

 

od godz. ……do …… 

 

 

 

 

odwóz godz. ……… 

 
 

przyjazd I –  godz. 7.30        odwóz  I – odjazd autobusu o godz. 13.35 

przyjazd II – godz. 7.50       odwóz II – odjazd autobusu o  godz. 15.25   

 

Inne uwagi, oczekiwania wobec świetlicy:  

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

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

Sławsk, dn.................................         ....................................           ..................................... 
   czytelny  podpis ojca                     czytelny   podpis matki 

 

I OŚWIADCZENIA O ODBIORZE DZIECKA ZE ŚWIETLICY 

(dotyczy dzieci, które nie ukończyły 7 roku życia) 
 

1.Oświadczenie o osobistym odbiorze dziecka ze świetlicy. 

 

………………………,  ………………………,  …………………………,  ………………….. 

Imię i nazwisko matki    miejsce zamieszkania        nr dowodu osobistego                nr tel. 

 

………………………,  ………………………,  …………………………,  ………………….. 

Imię i nazwisko ojca    miejsce zamieszkania        nr dowodu osobistego                nr tel. 

 

…………………………… 
data, czytelny podpis rodzica 



 

 

 

2.Oświadczenie o upoważnieniu innych osób pełnoletnich do odbioru dziecka ze świetlicy. 

 

………………………,  ………………………,  …………………………,  ………………….. 

Imię i nazwisko               stopień pokrewieństwa        nr dowodu osobistego                nr tel. 

 

………………………,  ………………………,  …………………………,  ………………….. 

Imię i nazwisko               stopień pokrewieństwa        nr dowodu osobistego                nr tel. 

 

………………………,  ………………………,  …………………………,  ………………….. 

Imię i nazwisko               stopień pokrewieństwa        nr dowodu osobistego                nr tel. 

 

…………………………… 
data, czytelny podpis rodzica 

 

II Informuje się rodziców uczniów dojeżdżających do szkoły autobusem szkolnym, iż ci uczniowie 

zobowiązani są do przebywania w świetlicy, zarówno rano przed rozpoczęciem zajęć ( w przypadku wolnej  

1. godziny lekcyjnej), jak i po lekcjach, w oczekiwaniu na autobus szkolny. 

 

 

Oświadczam, że moje dziecko ( imię i nazwisko) ………………………..…………….. jedzie do domu 

autobusem szkolnym. 
   

…………………………… 

data, czytelny podpis rodzica 

 

III Zwalnianie uczniów ze świetlicy. 
   

 Dziecko zapisane przez rodzica do świetlicy szkolnej (w dniach i godzinach podanych na karcie 

zgłoszeniowej) może być zwolnione w danym dniu z zajęć świetlicowych osobiście przez rodzica lub 

poprzez pisemne zwolnienie dziecka przez rodzica, przedłożone wychowawcy świetlicy (zapis zwolnienia 

dziecka ze świetlicy powinien być zamieszczony w zeszycie do korespondencji z rodzicami). 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka pozostającego 

na jej terenie w miejscach nie objętych opieką nauczyciela oraz poza godzinami pracy nauczycieli i 

wychowawców. 

……………………………………….. 

                               data, czytelny podpis rodzica 

       

 

 IV      Oświadczam, że zapoznałam/-em się z regulaminem świetlicy i zobowiązuję się do  przestrzegania 

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

pobytu.  

……………………………………….. 

                               data, czytelny podpis rodzica 

 

Wypełnioną kartę należy złożyć u wychowawcy świetlicy, wychowawcy klasy  lub w sekretariacie  

 do dn. 6 września 2017 r. 

 

 

  

 


