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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY  2021/2022 
I. Dane dziecka oraz rodziców 

 

Imię i nazwisko ucznia  

Data urodzenia ucznia 
 

Klasa 
 

 

                       Imię i nazwisko matki Imię i nazwisko ojca  

   

Telefony kontaktowe do  matki Telefony kontaktowe do ojca  

   

Fakt samotnego sprawowania opieki przez jednego z rodziców 

(*niepotrzebne skreślić)            Tak/ Nie* 

 
 

II. Uzasadnienie ubiegania się o przyjęcie dziecka do świetlicy - oświadczenie rodziców: 

Oświadczam, że pracuję zawodowo 

i nie mogę zapewnić dziecku opieki 

przed i po lekcjach. 

 

Miejsce pracy z adresem i tel. kontaktowym: 

 

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

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

 

 

Podpis matki: 

Miejsce pracy z adresem i tel. kontaktowym: 

 

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

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

 

 

Podpis ojca: 

 

III. Ważne informacje o zdrowiu dziecka (choroby przewlekłe, wskazania/przeciwskazania poradni specjalistycznych): 

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

IV. Dni oraz deklarowane godziny pobytu dziecka w świetlicy: 

 stały wymiar godzin od poniedziałku do piątku od godz. ……..……………    do  godz. ………………… 

 

 niepełny wymiar w godzinach: 

poniedziałek  od  ……………...  do …………….. 

wtorek             od  ……………...  do ….…………. 

środa                od ……………...  do …..…………. 

czwartek          od ……………..  do ….……….…. 

                                                                          piątek              od ……………..  do ……………… 

           IV. Dodatkowe informacje: 

Samodzielny powrót ucznia: (w przypadku zaznaczenia „tak” 

należy złożyć pisemną informację o dniach i godzinach 

samodzielnego  opuszczenia świetlicy przez ucznia) 
Tak*

1 Nie 

Zezwalam na odrabianie przez moje dziecko zadanych prac 

domowych w świetlicy. 
Tak* Nie 

                                                 
1

(*niepotrzebne skreślić) 
 

 



  

        V. Informacje na temat zasad bezpieczeństwa obowiązujących w świetlicy: 
1. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 15.30 
2. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie, których oboje rodzice pracują zawodowo, bądź jedno z rodziców 
              w  przypadku samotnego sprawowania opieki. 
3. Świetlica szkolna jest zaopatrzona w środki do dezynfekcji rąk, z których uczniowie mogą korzystać pod 
              nadzorem nauczyciela. 
4. Obowiązkiem Rodzica jest każdorazowe poinformowanie wychowawcy o zabraniu dziecka ze świetlicy. 
5. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców lub osoby przez nich upoważnione na karcie zgłoszenia. 
6. Samodzielnie wyjść ze świetlicy może dziecko posiadające pisemną zgodę rodziców na samodzielny 
              powrót   do domu. 
7. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przynoszone przez uczniów wartościowe przedmioty. 
 

        VII. Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy: 

 

Lp. 
 

Imię i nazwisko osoby 

upoważnionej 

 

Nr dowodu tożsamości 

 

Kontakt telefoniczny 

 

Stopień pokrewieństwa 

1.   

 

   

2.   

 

   

3.   

 

   

4.   

 

   

 

 
 

 

 

 

Sławno, dnia ………………………………………………………………….    ……………………………………………… 

      (Podpis matki)                                                                         (Podpis ojca ) 

 

 

 

 

VIII. W przypadku zgody na samodzielne powroty dziecka do domu Rodzice/ Opiekunowie zobowiązani są podpisać 

pisemne oświadczenie (Nie dotyczy dzieci, które nie ukończyły 7 lat): 

 

 

Wyrażam zgodę na samodzielne powroty ze świetlicy mojego dziecka …..................................................................................... 

Jednocześnie ponoszę pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo w drodze ze świetlicy do domu. 

 
 

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

podpis Rodziców/Opiekunów. 

 

JEDNORAZOWE UPOWAŻNIENIA LUB ZEZWOLENIA NALEŻY PRZEKAZYWAĆ W FORMIE PISEMNEJ NA KARTCE, 

KTÓRĄ NALEŻY DOSTARCZYĆ DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ. 

 

POLECENIA PRZEKAZYWANE USTNIE NIE BĘDĄ RESPEKTOWANE. 

 

IX. Oświadczam, że: 

1. Moje dziecko w czasie pobytu na świetlicy, po uzgodnieniu  nauczycielem świetlicy może samodzielnie wychodzić na teren 

szkoły (do biblioteki, toalety, pielęgniarki, stołówki szkolnej). 
2. Zapoznałem/am się z Regulaminem Świetlicy zamieszczonym na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły. 

Zobowiązuję się do jego przestrzegania oraz ścisłej współpracy z personelem szkoły, w celu zapewnienia dziecku najlepszych 

warunków pobytu w świetlicy. 

3. Zobowiązuję się do punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy (tj. do godz. 15.30). 

4. Podane informacje w niniejszej karcie są zgodne ze stanem faktycznym, zobowiązuję się do aktualizowania powyższych 

danych. 

 

 
Sławno, dn:....................................................                          …............................................................... 

                                                                                                  podpis Rodziców/Opiekunów 


