
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

w Szkole Podstawowej w Gąsocinie na rok szkolny 2018/2019 

 

I. Dane osobowe 

Imię i nazwisko dziecka……………………………………………….klasa………………. 

Data i miejsce urodzenia……………………………………………………………………. 

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

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów………………………………................................. 

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

Telefony kontaktowe z rodzicami/opiekunami: 

(mama)……………………………………….(tata)………………………………………... 

 

II. Informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka (prosimy podać na jakie przewlekle 

choroby choruje dziecko, informacje o lekach itp.) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

III. Dziecko będzie odbierane przez (proszę podkreślić wybraną opcję): 

• rodzica/opiekuna, 

• inne osoby (proszę podać imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa), 

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

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

• będzie wracało do domu samodzielnie (proszę o wpisanie w tabeli w pkt IV godziny, o 

której uczeń ma wracać do domu). 

W przypadku zgody na samodzielny powrót dziecka do domu (od 7 roku życia), 

rodzice/opiekunowie zobowiązani są podpisać poniższe oświadczenie: 

 

 

 

 



 
 

Oświadczenie 

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu z zajęć 

świetlicowych. Jednocześnie ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczny powrót 

dziecka do domu. 

……………………………………………………………….(podpis rodziców/opiekunów) 

 

Oświadczenie 

W przypadku nie odebrania dziecka ze świetlicy do godziny 15.30 ponoszę pełną 

odpowiedzialność za jego zdrowie i bezpieczeństwo. 

……………………………………………………………….(podpis rodziców/opiekunów) 

 

IV. Proszę o zaznaczenie, w które dni tygodnia oraz w jakich godzinach dziecko 

będzie przebywało na świetlicy: 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

      

      

      

 

Informujemy, że dane zawarte w karcie przyczynią się do zapewnienia dobrej opieki nad 

dzieckiem i zwiększenia jego bezpieczeństwa w świetlicy szkolnej. 

V. Ważne informacje 

1. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku, jeśli w tych dniach odbywają się 

zajęcia dydaktyczne lub opiekuńczo – wychowawcze. 

2. Świetlica jest czynna w godzinach od 7:00 do 15:30. 

3. Dziecko mogą odebrać ze świetlicy oprócz rodziców/opiekunów (podpisanych na 

karcie) tylko osoby wpisane w pkt III. 

4. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. 

5. Od godziny 15:30 odpowiedzialność za dziecko ponoszą rodzice/opiekunowie prawni. 

6. Nauczyciel odpowiada za dziecko od momentu jego przybycia do świetlicy szkolnej. 

7. Dziecko ma obowiązek przyjść i zgłosić przybycie nauczycielowi świetlicy. 

8. Szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka pozostającego na jej terenie w 

miejscach nie objętych opieką nauczyciela świetlicy oraz poza godzinami pracy 

nauczycieli i wychowawców. 

9. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem świetlicy. 

 

………..……………………………………………………….. 

(data i czytelny podpis rodziców/opiekunów) 


