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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY 
NA ROK SZKOLNY ……………/…………… 

 
I. DANE OSOBOWE 

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

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

3. Klasa …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Adres i miejsce zamieszkania………………………………………………………………………………….……………………… 

5. Nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów) 

Ojciec (opiekun prawny) ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Matka (opiekun prawny)……………………………………………………………………………………………………………….. 

telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

II. MIEJSCE PRACY RODZICÓW 

1. Miejsce pracy ojca (prawnego opiekuna)………………………………………………………………………………………. 

2. Aktualny telefon do pracy:…………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Miejsce pracy matki (prawnego opiekuna)……………………………………………………………………………………. 

4. Aktualny telefon do pracy:…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ: 
 

Czas pobytu dziecka w świetlicy: 

Dzieo tygodnia Rano Popołudniu 

Poniedziałek   

Wtorek   

Środa   

Czwartek   

Piątek   
 

Czy dziecko będzie w szkole jadło obiady? (proszę zaznaczyd jedną odpowiedź) 
 

TAK    NIE 
 
IV. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Osoby upoważnione do odbioru dziecka (należy wpisad również rodziców/opiekunów prawnych). 
W miarę możliwości proszę podad kontakt telefoniczny. 
Dziecko będzie odbierane ze świetlicy wyłącznie przez niżej wymienione osoby:  
 

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialnośd za powrót dziecka pod opieką osoby niepełnoletniej 

(imię i nazwisko, pokrewieostwo) 
 

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

 

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

Data i podpis matki( opiekuna prawnego)    Data i podpis ojca ( opiekuna prawnego) 

 

UPOWAŻNIENIE DO STAŁEGO SAMODZIELNEGO OPUSZCZANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ (dotyczy dziecka które 

ukooczyło 7 lat) 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczanie świetlicy szkolnej przez moje dziecko  

 

(imię i nazwisko dziecka): …………………………………………………………………………………….. o godzinie …………………………………………..... 

 

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

Data i podpis matki( opiekuna prawnego)    Data i podpis ojca ( opiekuna prawnego) 

 

 

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym i składając je jestem 

świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych danych.  

 

Oświadczam, że zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych 

wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* (NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ) 

na przetwarzanie danych przez Szkołę Podstawową nr 10 w Rybniku w zakresie dydaktyczno-wychowawczo-opiekuoczej 

działalności szkoły np. w publikacjach papierowych i elektronicznych 

(w tym internetowych) związanych z życiem szkoły. 

 

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

 

PRZYJMUJĘ DO WIDOMOŚCI, ŻE: 

1. O zwolnieniach dziecka z zajęd świetlicowych wychowawcy świetlicy będą powiadamiani pisemnie wyłącznie przez 

rodziców/prawnych opiekunów. 

2. Odpowiedzialnośd nauczyciela-wychowawcy świetlicy za dziecko rozpoczyna się z chwilą przybycia ucznia do świetlicy  

i zapisania się. 

3. Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej osobiście przez rodziców/prawnych opiekunów lub przez osoby upoważnione 

i zgłoszone pisemnie wychowawcom świetlicy, innym osobom dziecko nie zostanie wydane.  

4. Samodzielnie wyjśd ze świetlicy może wyłącznie dziecko posiadające pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów 

na samodzielny powrót do domu. 

 

Zgoda rodzica/prawnego opiekuna wyrażona telefonicznie nie będzie brana pod uwagę przez nauczyciela-wychowawcę 

świetlicy.  

5. Dzieci będą wypuszczane ze świetlicy na zajęcia dodatkowe pozalekcyjne na podstawie pisemnej informacji rodziców.  

6. Rodzice dziecka (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przestrzegania godzin otwarcia świetlicy szkolnej od 

…………………..… do  ……………………… . 

 
 

……………………………………………..………….                …………………………………………………………… 
Data i podpis matki( opiekuna prawnego)    Data i podpis ojca ( opiekuna prawnego) 
 


