
                    KARTA PRZYJĘCIA UCZNIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
 

 

1. Imię i nazwisko dziecka……………………………………………………………………... 

 

2. Data  i miejsce urodzenia……………………………………………klasa…………………. 

 

3. Adres  zamieszkania…………………………………………………………………………. 

……………………………………………………… tel. domowy…...……….......................... 

4. Informacje o rodzicach /opiekunach prawnych/: 

 
…………………………………………………           ………………………………………………… 
             imię i nazwisko matki /opiekuna/                                            imię i nazwisko ojca /opiekuna/ 

 

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

                     tel. kontaktowy                                                                         tel. kontaktowy 

 

.............................................................................           ………………………………………………... 
                     nazwa zakładu pracy                                                                nazwa zakładu pracy 

 

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

                     adres i tel. zakładu pracy                                                          adres i tel. zakładu pracy 

 

 

5. Dodatkowe informacje i uwagi dotyczące dziecka…………………………………………... 

 

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

6. Oświadczenie rodziców /opiekunów prawnych/  o sposobie opuszczania      

    świetlicy  przez dziecko: 

a/ dziecko może samodzielnie opuszczać świetlicę TAK/ NIE o godz.: ……………………... 

b/ dziecko będzie odbierane ze świetlicy o godz.: ……………………………………………. 

c/  inne osoby (oprócz rodziców/opiekunów prawnych) upoważnione do odbioru dziecka: 

  

………………………………………………………………………………………………….. 
               imię i nazwisko                                    stopień pokrewieństwa                 seria i nr dowodu 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
          imię i nazwisko                                     stopień pokrewieństwa                             seria i nr dowodu  

 

...................................................................................................................................................... 
               imię i nazwisko                                    stopień pokrewieństwa                             seria i nr dowodu 

 

...................................................................................................................................................... 
               imię i nazwisko                                    stopień pokrewieństwa                             seria i nr dowodu 

  

 7. Dziecko powinno przynieść do świetlicy: 2x blok rysunkowy, 1x blok techniczny 

kolorowy, plastelinę, klej, wycinanki.  

 

Oświadczenie rodziców /opiekunów/: 

 
1. Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego za składanie fałszywych 

danych. 
2. Oświadczam, że zapoznałem się z przepisami regulującymi funkcjonowanie świetlicy szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem 

czasu, w którym dzieci znajdują się pod opieką nauczycieli wychowawców, tzn. od godz. 6.30 do godz. 17.00. 

3. Zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia wychowawców świetlicy szkolnej o każdorazowym odstępstwie od ustalonego 
sposobu odbierania dziecka ze świetlicy zawartego w karcie przyjęcia / np. ewentualność powrotu do domu bez opiekuna lub 

możliwość odebrania dziecka przez inne niż wskazane osoby/ oraz przejmuję odpowiedzialność za moje dziecko, które po 

skończonych lekcjach nie zgłosiło się do świetlicy. 
4. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminami zachowania się uczniów obowiązującymi w świetlicy i stołówce szkolnej. 

5.     Kontakt tel. pod nr 68 3255011 wew.38 lub bezpośrednio 500 795 964 

 

 

 

Data………………………………                                    ……………………………………………………. 

                                                                                                            Podpisy rodziców /opiekunów/ 


