
 

 

 

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej 

na rok szkolny ........... / ........... 
 

 

 

I. Dane osobowe ucznia: 
 

Imię i nazwisko ................................................................................................kl.  ...................................... 

 

Adres zamieszkania ....................................................................................................................................... 
 

II. Dane osobowe rodziców: 
 

Imię i nazwisko matki: ……………………………………………… telefon: …………………………... 

 

Imię i nazwisko ojca:  ……………………………............................. telefon: …………………………… 

 

Matka pracuje   TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)  

 

Ojciec pracuje   TAK / NIE (niepotrzebne skreślić) 

 

 

III. Informacje szczególne mające wpływ na przyjęcie dziecka do świetlicy: 

(właściwe zaznaczyć) 

 

 praca zawodowa rodziców 

 oczekiwanie na starsze rodzeństwo 

 oczekiwanie na dodatkowe zajęcia 

 oczekiwanie na autobus 

 inne (jakie?)……………………………………………………………………… 

 
 

IV. Informacje o zdrowiu dziecka istotne dla bezpiecznego przebywania 

dziecka w świetlicy szkolnej 
…………………………………………………………………………………………………………

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

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

 

V. Czas uczęszczania dziecka na zajęcia świetlicowe: 

 
 

Dni tygodnia 

Godziny uczęszczania 

przed lekcjami po lekcjach 

od do od do 

poniedziałek     

wtorek     

środa     

czwartek     

piątek     

 



 

 

 

 

VI. Informacje dotyczące sposobu odbierania dziecka ze świetlicy: 
 

 

1. Oświadczam, że będę codziennie osobiście odbierać dziecko ze świetlicy szkolnej. 

 

TAK / NIE (niepotrzebne skreślić) 

 

 

2. Upoważniam do odbioru mojego dziecka następujące osoby: 

 

 

Imię i nazwisko Numer dowodu osobistego 

  

  

  

  

  

 

 

Równocześnie biorę odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka od momentu jego 

odbioru przez wskazaną powyżej osobę. 

 

W przypadkach losowych gdyby dziecko miała odbierać inna osoba niż wskazana wyżej, 

rodzic zobowiązany jest poinformować o tym fakcie wychowawcę świetlicy pisemnie lub 

telefonicznie dzwoniąc na nr 14 6797 247. 

 

 

3. Wyrażam zgodę na samodzielne wychodzenie przez moje dziecko ze świetlicy i ponoszę pełną 

odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo w drodze do domu (dotyczy dzieci w wieku  powyżej 

7 lat) 

 

TAK / NIE (niepotrzebne skreślić) 

 

 

Gdyby dziecko chciało wyjść wcześniej do domu lub całkowicie zwolnić się z zajęć świetlicowych 

Rodzic zobowiązany jest poinformować o tym fakcie wychowawcę świetlicy pisemnie (napisać 

zwolnienie) lub telefonicznie dzwoniąc na nr 14 6797 247. 

W przeciwnym wypadku dziecko pozostanie na świetlicy do wcześniej ustalonej godziny. 

 

Ustne zgłoszenie dzieci dotyczące ich wcześniejszego lub samodzielnego wyjścia ze świetlicy 

nie będą respektowane przez nauczycieli. 

 

Nauczyciele świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które zostało zapisane 

do świetlicy, a nie zgłosiło się na zajęcia. 

 

 

 

Rudka, dn. ...................................            ...................................          ...................................   

       podpis matki   podpis ojca  

                                                                

      

     


