
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

Proszę o przyjęcie mojego syna/córki…………………………………………………, ucznia klasy 

.............. do świetlicy szkolnej w roku  20….../20……. 

PESEL.................................................................................................... 

Adres zamieszkania: .......................................................................................................................................... 

Telefon kontaktowy do rodziców/ opiekunów prawnych w czasie pobytu dziecka w szkole  

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

Dodatkowe informacje o dziecku ( stała choroba, uczulenia, zastrzeżenia itp.)………………………………. 

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

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

Wyrażam także zgodę na to, aby moje dziecko uczestniczyło w zajęciach, imprezach i wyjściach 

organizowanych w godzinach pracy świetlicy. 

Wyrażam/nie wyrażam zgody* na umieszczanie prac, zdjęć itp. na stronie internetowej szkoły: 

(*niewłaściwe skreślić)                                

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

                                                                                                /czytelny podpis rodzica, opiekuna/ 

 

OŚWIADCZENIA  RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH: 
1. Godz. pracy ojca/opiekuna........................................................................................................................... 

Godz. pracy matki/opiekunki prawnej: .......................................................................................................... 

2. Oświadczam, że moje dziecko będzie uczęszczało do świetlicy szkolnej: 

 - przed zajęciami lekcyjnymi od godz. ……………………………………………………………………….. 

 - po zajęciach lekcyjnych do godz. ……………………………………………………………………………  

 3. Oświadczam, że będę odbierać dziecko osobiście lub wyłącznie przez niżej wymienione osoby  

     po uprzednim wypisie w księdze odbioru dziecka ze świetlicy: 
…………………………………………………………………………………………………………………

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

4. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam* zgody na samodzielny powrót mojego dziecka do domu, wyjście ze 

świetlicy szkolnej o godzinie……………………………….(* niewłaściwe skreślić) 

Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu. 

5. Oświadczam, że biorę całkowitą odpowiedzialność za dziecko, gdy będzie przebywało ono na terenie 

szkoły poza godzinami pracy świetlicy. /6.30 – 17.00/ 

6. Oświadczam, że moje dziecko w czasie pobytu w świetlicy po uzgodnieniu z nauczycielem może 

samodzielnie wychodzić na teren szkoły (do biblioteki, na zajęcia dodatkowe, do sklepiku szkolnego, 

toalety). 

7. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem świetlicy szkolnej i zobowiązuję się do jego 

przestrzegania i punktualnego odbioru dziecka.         

Wyrażam/my zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych zawartych w karcie zapisu dziecka 

do świetlicy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji /zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 29.08.97 Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zm./ 

Świadomy/-a/ odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych zgodnie z art. 233 ustawy 

z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeksu Karnego (Dz.U. Nr 88, poz. 533 ze zm.), oświadczam, że podane 

przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

Łódź, dn.................................                                     …………………………………………………………. 

 

                                                                                              /czytelny podpis rodzica, opiekuna/ 


