
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KPT. WŁADYSŁAWA WYSOCKIEGO   

 W BIESIEKIERZU NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

 

I. DANE OSOBOWE DZIECKA 

Imiona i nazwisko dziecka ………………………..……………………………………………………...…….... 

Klasa...................................................Data urodzenia dziecka …............………………….…… 

Adres zamieszkania dziecka ..………………………...……………………………………………….……….. 

II. DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej ………..………………………………………….......... 

adres matki/opiekunki prawnej………………………………………………………………….… 

tel. matki/opiekunki prawnej …………………………………….……..……….......................... 

imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego ……………………………………………….......... 

adres ojca/opiekuna prawnego  …………………...…………………………………… 

tel. ojca/opiekuna prawnego …………………………………………...……………………………..……….. 

III. GODZINY POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY 

DZIEŃ TYGODNIA 

GODZINY POBYTU W ŚWETLICY 

PRZED ZAJĘCIAMI PO ZAJĘCIACH 

OD GODZ. DO GODZ. OD GODZ. DO GODZ. 

PONIEDZIAŁEK     

WTOREK     

ŚRODA     

CZWARTEK     

PIĄTEK     

IV. OŚWIADCZENIA I UPOWAŻNIENIA 

1. Zgoda na odrabianie zadań domowych w czasie pobytu w świetlicy szkolnej 

 wyrażam zgodę     nie wyrażam zgody 

2. Dodatkowe ważne informacje mające wpływ na proces opiekuńczy w szkole (choroba, 

alergie, leki, itp.) 

 

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

Wpisz tekst....................



 

3. Odbiór dziecka ze świetlicy/samodzielny powrót 

 wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu o wyznaczonej 

godzinie i biorę pełną odpowiedzialność za dziecko 

(dotyczy dzieci powyżej 7 lat) 

 dziecko będzie wracało do domu autobusem szkolnym 

 dziecko będzie odbierane ze świetlicy 

Do odbioru dziecka ze świetlicy upoważniam  

(przy odbiorze osoba uprawniona powinna wylegitymować się dowodem tożsamości)  

 

IMIĘ I NAZWISKO STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA 

  

  

  

 

4. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z  regulaminem świetlicy szkolnej. 

5. Zobowiązuję się do niezwłocznego zgłaszania wszelkich zmian istotnych ze względu na 

uczęszczanie mojego dziecka do świetlicy szkolnej zadeklarowanych we wniosku. 

6. Oświadczam, że wszelkie informacje w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą i jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie, do użytku 

wewnętrznego świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej im. kpt. Władysława Wysockiego w 

Biesiekierzu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity dz. u. z 2016 r. 

poz. 922). 

V. Informacje dla rodziców 

1. Rodzice zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy szkolnej. 

2. W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy oraz braku kontaktu z jego rodzicami/opiekunami 

prawnymi, dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom. 

3. zwalnianie dziecka z zajęć świetlicowych odbywa się tylko w oparciu o zwolnienia pisemne 

rodzica/opiekuna prawnego. 

4. W przypadku rezygnacji z opieki w świetlicy szkolnej rodzice są zobowiązani do wypełnienia 

stosownego oświadczenia. 

Proszę o objęcie mojego dziecka opieką w świetlicy szkolnej od dnia ……………………....................... 

 

Biesiekierz, ………………………………                                       ………………………………………………….. 

(data wypełnienia wniosku)  podpis rodzica/opiekuna prawnego 


