
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY 

ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1 W PRUDNIKU 

ROK SZKOLNY 2020/2021 

KARTĘ WYPEŁNIAJĄ RODZICE LUB OPIEKUNOWIE PRAWNI DZIECKA 

 

Imię i nazwisko dziecka ...............................................................................................................      Klasa ....................... 

Dziecko ma: 

 Oboje rodziców, którzy są prawnymi opiekunami dziecka 

 Oboje rodziców, z których tylko jeden jest prawnym opiekunem dziecka: matka/ojciec* 

 Tylko jednego rodzica, który jest prawnym opiekunem: matka/ojciec*  

 Prawnego opiekuna: ……………………….……..…… stopień pokrewieństwa (jeśli taki istnieje): ……….................................. 

 

Imię i nazwisko matki/ prawnego opiekuna ...................................................................................................................................... 

tel. ..................................................................                                                        Zatrudniona: tak/nie* 

 

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

tel. ................................................................                                                          Zatrudniony: tak/nie* 

Dziecko będzie korzystało ze świetlicy: 

 codziennie przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych – od godziny ………………….. 

 codziennie po zakończeniu zajęć lekcyjnych – do godziny ………………………. 

 sporadycznie ze względu na: zwolnienie z lekcji religii, wychowania fizycznego, podział na grupy, odwołanie lekcji, czekanie 

na zajęcia dodatkowe itp. 

Czy dziecko ma odrabiać lekcje w świetlicy? 

 tak                                                 tak, jeśli chce                                                      nie 

Czy dziecko będzie korzystało ze stołówki szkolnej? 

 tak                                                 nie 

Dziecko będzie opuszczać świetlicę: 

 samodzielnie  

Wyjście ze świetlicy o godzinie: 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

     

 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność prawną za samodzielny powrót dziecka do domu. 

 

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

                     data                                                                     

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

                                                                                                  czytelny podpis rodziców/ prawnych opiekunów 
 

 

 pod opieką (proszę o wypisanie wszystkich osób także rodziców/prawnych opiekunów upoważnionych do odbierania dziecka 

ze świetlicy wraz ze wskazaniem stopnia pokrewieństwa czy rodzaju znajomości) 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej Rodzaj pokrewieństwa lub 

znajomości 

Numer telefonu 

   



   

   

   

   

 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność prawną za  bezpieczeństwo dziecka odebranego ze świetlicy przez osobę 

upoważnioną. 

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

                     data                                                             

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

                                                                                                     czytelny podpis rodziców/ prawnych opiekunów 
 

Dodatkowe informacje o dziecku (stan zdrowia, alergie, zainteresowania itp.) 

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

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

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

                     data                                                             

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

                                                                                                     czytelny podpis rodziców/ prawnych opiekunów 

PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE: 

1. Świetlica jest czynna w godzinach od 6.30 do 16.00.   

2. O zwolnieniach dziecka z zajęć świetlicowych wychowawcy świetlicy będą powiadamiani pisemnie wyłącznie przez rodziców/prawnych 

opiekunów. 

3. Odpowiedzialność nauczyciela — wychowawcy świetlicy za dziecko rozpoczyna się  z chwilą przybycia ucznia do świetlicy. 

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

i zgłoszone pisemnie wychowawcom świetlicy,  innym  osobom dziecko nie zostanie wydane. Zgoda rodzica (prawnego opiekuna) wyrażona 

telefonicznie nie będzie brana pod uwagę przez wychowawcę świetlicy. Jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka przez inne osoby, nie 

wymienione wyżej należy przekazać w formie pisemnej do wychowawcy świetlicy. 

5. Samodzielnie wyjść ze świetlicy może wyłącznie dziecko posiadające pisemną zgodę rodziców/ opiekunów prawnych na samodzielny powrót 

do domu. 

6. Pozostałe kwestie dotyczące funkcjonowania świetlicy szkolnej ujęte są w Regulaminie świetlicy. 

Karty zgłoszenia dzieci do świetlicy należy składać w sekretariacie do dnia 28 sierpnia 2020 r. 

 

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

                    data                                                  czytelny podpis rodziców/ prawnych opiekunów 

 

 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, że dziecko będzie jechało do domu autobusem szkolnym. 

 

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

                     data                                                                           czytelny podpis rodziców/ prawnych opiekunów 

 

 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, że moje dziecko w czasie pobytu na świetlicy może wychodzić samodzielnie do toalety, biblioteki i na zajęcia 

dodatkowe zorganizowane na terenie szkoły. 

 

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

                     data                                                                          czytelny podpis rodziców/ prawnych opiekunów 

 

* niepotrzebne skreślić  


