
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRABOWNICY STARZEŃSKIEJ 

 

na rok szkolny 20…... /20 …... 
 

 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 (imię i nazwisko dziecka) 

 

Dane osobowe: 

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

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych ………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych ……………………………………………………………………………..... 

Telefony kontaktowe (aktualne) 

• Matki ………………………………………… 

• Ojca ………………………………………….. 

 

Miejsce pracy matki: ………………………………………………………………………………………….. 

Miejsce pracy ojca: …………………………….………………………………………………………………  

(prosimy o potwierdzenie miejsca zatrudnienia – zaświadczenie lub pieczęć zakładu pracy) 

 

Dodatkowe informacje o dziecku: 

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

 

Świetlica szkolna czynna jest w godzinach: od 7:30 do 15:30 

Godziny pobytu dziecka w świetlicy: 

Poniedziałek do godz. ……………………… do godz. ……………………… 

Wtorek do godz. ……………………… do godz. ……………………… 

Środa do godz. ……………………… do godz. ……………………… 

Czwartek do godz. ……………………… do godz. ……………………… 

Piątek do godz. ………………………. do godz. ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacje o odbieraniu dziecka ze świetlicy szkolnej. 

W przypadku gdy dziecko będzie odbierane przez inne osoby niż rodzice/opiekunowie prawni proszę 
wypełnić poniższe upoważnienie. 

 

UPOWAŻNIENIE 

Ja .................................................................................................................... upoważniam do odbierania ze świetlicy 

(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna) 

szkolnej mojego dziecka ........................................................................................ następujące osoby (proszę wpisać 

(imię i nazwisko dziecka) 

również stopień pokrewieństwa): ..................................................................................................................................  

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

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

 

 

……………………………………………………... 

(data, czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

W   przypadku   jakichkolwiek   zmian   w   sposobie   odbioru   lub   powrotu   dziecka   

informacje w formie pisemnej należy przekazać nauczycielowi świetlicy. Polecenia wydane 

ustnie dziecku, nie będą respektowane. 

Jeżeli dziecko będzie samo opuszczało świetlicę szkolną należy wypełnić poniższe 

oświadczenie. 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczanie przez moje dziecko 

……………………………………………………………… ze świetlicy szkolnej.  

(imię i nazwisko dziecka)  

Ponoszę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego samodzielnego powrotu do domu. 

 

 

……………………………………………………... 

(data, czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

Oświadczam, że: 
1. Przyjmuję do wiadomości, że szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka pozostającego na jej terenie w 

miejscach nie objętych opieką nauczyciela oraz poza godzinami pracy nauczycieli i wychowawców. 
2. Zapoznałam/łem się z Regulaminem pracy świetlicy. Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu 

świetlicy, oraz do ścisłej współpracy z personelem szkoły, w celu zapewnienia mojemu dziecku najlepszych 
warunków pobytu w świetlicy. 

 

 

……………………………………………………... 

(data, czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

Potwierdzenie przyjęcia karty zgłoszenia: 

…………………………………. 

            (wpłynęła dnia) 

………………….…………..….. 

                    (podpis)  


