
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Szkoły Podstawowej nr 3 w Myślenicach 

na rok szkolny  2020/2021 

1. Imiona i nazwisko dziecka …….................................................................klasa ................................. 

2. Data i miejsce urodzenia................................................................................................................... 

3. Adres zamieszkania dziecka.............................................................................................................. 

4. Dane dotyczące rodziców / opiekunów prawnych  
 
 

 MATKA/PRAWNA OPIEKUNKA*  

 

OJCIEC/PRAWNY OPIEKUN*  

 
1. Imię i nazwisko  

 

………………………………………………. 

1. Imię i nazwisko  

 

………………………………………………. 

 

2. Telefon kontaktowy  

 

………………………………………………. 

 

2.  Telefon kontaktowy 

 

……………………………………………… 

3. Miejsce zakładu  pracy  

 

………………………………………………. 

 

3. Miejsce zakładu  pracy 

 

……………………………………………… 

4. Adres  i Tel. Zakładu pracy  

 

………………………………………………. 

4. Adres  i Tel. Zakładu pracy  

 

………………………………………………. 

 

 

5. Dziecko będzie korzystało z opieki wychowawczej w świetlicy: 

  przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych od godziny ………………………………………………………………. 

  po zakończeniu zajęć lekcyjnych do godziny…………………………………………………………………….. 

  tylko w oczekiwaniu na zajęcia pozalekcyjne (jakie?)……………………………………………………….. 

6. INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY 

WARIANT 1  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu, 

wyjście ze świetlicy szkolnej o godzinie ................................................................................................................ 

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

domu. 
                     ……………………………………………… 
          (data i podpis)  

 

WARIANT 2 



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

(proszę podać imiona i nazwiska oraz stopień pokrewieństwa) 

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

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

                                (data i podpis) 
              

WARIANT 3  

Wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność za powrót dziecka pod opieką osoby małoletniej powyżej 10 r.ż. 

................................................................................................................................................................... 
(wpisać imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa) 

 

                                                                                                                                                ……………………………………………… 
           (data i podpis)  

 

W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka informacje  

w formie pisemnej należy przekazać nauczycielowi świetlicy. 

INNE NIŻ PISEMNE  POLECENIA  RODZICA O   WCZEŚNIEJSZYM OPUSZCZENIU  PRZEZ DZIECKO SZKOŁY       

NIE   BĘDĄ  RESPEKTOWANE! 

7. Dodatkowe informacje o dziecku (przeciwwskazania, choroby, przyjmowane leki, inne mające wpływ na proces 

opiekuńczy): 

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

8. Uzdolnienia i zainteresowania dziecka…………………………………………………………………………………………….. 

Ponad to, oświadczam, że: 

 Moje dziecko w czasie pobytu w świetlicy po uzgodnieniu z nauczycielem może samodzielnie  
               wychodzić na teren szkoły (do biblioteki, sklepiku szkolnego, toalety, na odrabianie zadań    
               domowych).        
 

 Zapoznałam /łem się z Regulaminem świetlicy. Zobowiązuję się do przestrzegania  
              regulaminu świetlicy oraz do ścisłej współpracy z personelem szkoły, w celu zapewnienia 
              dziecku najlepszych warunków pobytu w świetlicy. 
 

 Zobowiązuję się do punktualnego odbierania mojego dziecka ze świetlicy szkolnej,   przyjmując do 
wiadomości, że od godziny 1630. odpowiedzialność za dziecko ponoszą rodzice (opiekunowie) dziecka. 
 

 Wyrażam zgodę na umieszczenie prac, zdjęć itp. na stronie internetowej szkoły – zakładka  świetlica szkolna. 
 

                                                                                                                                                              ……………………………………………… 
                                                      (data i czytelny podpis rodzica) 
 
 

DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Podpisy członków komisji:  …………………………………………………..   . ………………………………………………………..        …………………………………………………. 


