
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godz.  

630 – 1600 

Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci, których 

Obydwoje rodzice (lub prawni opiekunowie) pracują zawodowo. 
I. Dane dziecka: 

 

imię i nazwisko dziecka .................................................................................................................................... 

klasa ........................................ wychowawca.................................................................................................... 

data i miejsce urodzenia dziecka ………….......……………………............................................................... 

PESEL dziecka ………………………….......................................................................................................... 

adres zamieszkania dziecka ............................................................................................................................. 

 

II. Dane rodziców (prawnych opiekunów) dziecka: 
 

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

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

telefon kontaktowy matki/opiekunki prawnej    telefon kontaktowy ojca/opiekuna prawnego 

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

Miejsce pracy                                                       Miejsce pracy 

 

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

 

Świadomy/-a/ odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych (zgodnie z art. 

233 Kodeksu Karnego) oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem 

faktycznym 

 
…………………………………………………………………………………………………......................................................... 
Podpis matki (opiekunki prawnej)                                                                                                       Podpis ojca (opiekuna prawnego) 
 

III. Dodatkowe informacje o dziecku: 

Stałe choroby (leki przyjmowane na stałe), wady rozwojowe dziecka, ograniczenia zdrowotne, alergie, itp. 

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

 

Zainteresowania, zdolności dziecka, sposoby spędzania wolnego czasu, co sprawia dziecku trudności 

(proszę wymienić 

najważniejsze) …..................................……………………………............…………………………………………

………………………………………………………………….......... 

IV. Planowane godziny pobytu dziecka w świetlicy szkolnej: (podać przedział godzin od-do) 

Dzień tyg./czas Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Rano       

Po lekcjach       



 



V. Oświadczenie o odbieraniu dziecka ze świetlicy: (odpowiednie podkreślić): 
 

➢ oświadczamy, że będziemy osobiście odbierać dziecko ze świetlicy 

 

➢ oświadczamy, że dziecko będzie opuszczało świetlicę samodzielnie 

 

➢ upoważniamy do odbioru dziecka ze świetlicy następujące osoby: 
 

1 ............................................................................................................................................................................ 
imię i nazwisko,                                    stopień pokrewieństwa                           nr dowodu osobistego,                                 nr telefonu 

 

2 ............................................................................................................................................................................ 
imię i nazwisko,                                    stopień pokrewieństwa                           nr dowodu osobistego,                                 nr telefonu 

 

3 ............................................................................................................................................................................ 
imię i nazwisko,                                    stopień pokrewieństwa                           nr dowodu osobistego,                                 nr telefonu 

 
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka, które zostało przyprowadzone 

do szkoły, ale nie zgłosiło się do świetlicy. 

 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego odbioru przez 

wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę. 

 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność materialną lub zobowiązujemy się do naprawy szkody  

w przypadku zniszczenia mienia szkolnego lub prywatnego na terenie szkoły przez nasze dziecko. 

 

    .................................... ……………………… 
podpis rodziców(opiekunów prawnych) 

 

VI. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych. 

 

 Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych mojej 

córki/mojegosyna ................................................................................................................................................

....... 

w zakresie procesu dydaktyczno-wychowawczego. 
    .................................... ………………………… 

podpis rodziców(opiekunów prawnych) 

VII. Sprawy organizacyjne: 
 

Zobowiązuję się do : 

➢ punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy 
➢ zapoznania z regulaminem obowiązującym w świetlicy (dostępnym u wychowawców świetlicy 

oraz na stronie internetowej szkoły) 

➢ współpracy z wychowawcami świetlicy w sprawach dotyczących pobytu i funkcjonowania 

mojego dziecka 

➢ wyposażenia dziecka w niezbędne pomoce przydatne na świetlicy 

➢ brania czynnego udziału w różnych akcjach i zbiórkach organizowanych przez świetlicę 

 
Dębica, dnia ......................                       .................................... ………………………… 

podpis rodziców(opiekunów prawnych) 

 

 

…………………………………………………….. 
data złożenia wniosku oraz podpis osoby przyjmującej wniosek (wypełnia osoba przyjmująca) 


