
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie 

Rok Szkolny…2016/2017… 
Kartę wypełniają rodzice/prawni opiekunowie dziecka 

 

 
                                                                                                                              
I. DANE OSOBOWE 

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

Data i miejsce urodzenia dziecka…………………………………………………………………………………………… 

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

Imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych                                      Nr telefonu kontaktowego 

 
 

 
 

  

 

Miejsce pracy matki/telefon kontaktowy do pracy                  Miejsce pracy ojca/telefon kontaktowy do pracy 

 
 

 
 

II. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU (przebyte choroby, przeciwwskazania, względnie aktualne 

dolegliwości bądź też konieczność przyjmowania  przez dziecko medykamentów, które należy mieć na uwadze podczas 

pobytu dziecka w świetlicy, stopień niepełnosprawności): ................................................................................................ 

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

III. INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY  [właściwe wypełnić] 

1. Jeżeli dziecko będzie samo opuszczało świetlicę szkolną należy wypełnić poniższe oświadczenie 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że moje dziecko ………………………………………………………………..może samodzielnie 

wychodzić ze świetlicy szkolnej. Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność prawną                

za samodzielny powrót dziecka ze świetlicy szkolnej do domu.  
……….…………………………………………. 

/data, podpis rodzica, opiekuna/ 

2. Oświadczam, że będę odbierać dziecko osobiście lub wyłącznie przez niżej wymienione osoby [proszę podać 

stopień pokrewieństwa]: 

1…………………………………………….….        4…………………….…………….……………. 

2……………………….……………………….        5……………………….…………………….…. 

3……………………………………….……….        6………………..………………………………. 

……….…………………………………………. 

/data, podpis rodzica, opiekuna/ 

3. Dziecko wracać będzie do domu codziennie autobusem szkolnym do……………………………………… 
 

 



IV. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Czas pobytu dziecka w świetlicy  

 
               Przed zajęciami edukacyjnymi (rano)                 Po zajęciach edukacyjnych (popołudniu) 

 

poniedziałek od godz.  do godz.  poniedziałek od godz.  do godz.  

wtorek od godz. do godz. wtorek od godz. do godz. 

środa od godz. do godz. środa od godz. do godz. 

czwartek od godz. do godz. czwartek od godz. do godz. 

piątek od godz. do godz. piątek od godz. do godz. 

 

2. Dziecko uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych  

 

poniedziałek rodzaj zajęć: od godz. do godz.  

 

wtorek rodzaj zajęć: od godz. 

 

do godz. 

środa rodzaj zajęć: od godz. 

 

do godz. 

czwartek rodzaj zajęć: od godz. 

 

do godz. 

piątek rodzaj zajęć: od godz. 

 

do godz. 

 

 

3. Oświadczam, że moje dziecko w czasie pobytu w świetlicy może wychodzić samodzielnie do czytelni, 

biblioteki szkolnej i na zajęcia dodatkowe zorganizowane na terenie szkoły. 

……….…………………………………………. 

/data, podpis rodzica, opiekuna/ 

4. Mam świadomość, iż nauczyciele świetlicy odpowiadają wyłącznie za bezpieczeństwo dziecka, które zostało 

powierzone jego opiece, czyli przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiło się do niej samo przed lub                  

po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach pozalekcyjnych.               

Nie podlega opiece świetlicowej dziecko, które nie dotrze do świetlicy lub samodzielnie opuści teren szkoły.  

……….…………………………………………. 

/data, podpis rodzica, opiekuna/ 

 

5. W przypadku zgody na wyjście dziecka ze świetlicy (dotyczy dzieci dojeżdżających) rodzice/opiekunowie 

zobowiązani są przekazać pisemne oświadczenie nauczycielom świetlicy. Data, godzina wyjścia, adnotacja                     

o odpowiedzialności za drogę dziecka do domu o następującym brzmieniu:  

      Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczny powrót dziecka ze świetlicy do domu. 

 


