
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

KARTĘ WYPEŁNIAJĄ RODZICE LUB PRAWNI OPIEKUNOWIE DZIECKA 

 Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………

klasa ….................            

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

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

Telefon domowy ……………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko matki................................................................ tel............................................

miejsce pracy...............................................................................................................................

godziny pracy...............................

Imię i nazwisko ojca.....................................................................tel...........................................

miejsce pracy...............................................................................................................................

godziny pracy...............................

Dziecko będzie korzystało z opieki wychowawczej w świetlicy:

(jeśli  dziecko będzie  przyprowadzane do  świetlicy  w godzinach  porannych,  a  następnie  po zajęciach  lekcyjnych  będzie  

w świetlicy oczekiwało na przyjście opiekunów, należy zaznaczyć odpowiedź pierwszą i drugą , odpowiedzi proszę zaznaczać  

krzyżykiem)

o  przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych 

o  po zakończeniu zajęć lekcyjnych do godziny

o  tylko w oczekiwaniu na zajęcia pozalekcyjne   

Dziecko będzie opuszczać świetlicę:

( proszę zaznaczyć krzyżykiem jedną odpowiedź )

o  samodzielnie ( w przypadku zaznaczenia tego pkt proszę wypełnić zgodę na samodzielne wyjście ze świetlicy) 

o   będzie wracało do domu autobusem szkolnym

o  pod opieką osoby dorosłej
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(  proszę  o  wypisanie  wszystkich  osób  upoważnionych  do  odbierania  dziecka  ze  świetlicy  wraz  ze  wskazaniem stopnia  

pokrewieństwa czy rodzaju znajomości)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej Rodzaj pokrewieństwa
lub znajomości

1.
2.
3.
4.
5.

Oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za zdrowie i bezpieczeństwo  

odebranego dziecka przez wskazane powyżej osoby.

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

     data                                                                                podpis rodzica/opiekuna prawnego

PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE:

1.Rodzic/opiekun  prawny  lub  osoba  upoważniona  i  zgłoszona  pisemnie  wychowawcom 

świetlicy  ma obowiązek  osobiście przyprowadzić i odebrać dziecko, zgłaszając ten fakt 

wychowawcy, innym osobom dziecko nie zostanie wydane.

2. Samodzielnie wyjść ze świetlicy może wyłącznie dziecko posiadające pisemną zgodę

rodziców/prawnych opiekunów na samodzielny powrót do domu.  Zgoda rodzica/prawnego 

opiekuna  wyrażona  telefonicznie  nie  będzie  brana  pod  uwagę  przez  nauczyciela- 

wychowawcę świetlicy.

3. Rodzice dziecka/opiekunowie prawni zobowiązani są do przestrzegania godzin otwarcia 

świetlicy szkolnej 6:30 – 17:00

4.Zapoznałem/am się z regulaminem świetlicy, który otrzymałem/am wraz z kartą zgłoszenia 

dziecka do świetlicy.

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

      data                                                                   czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych
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ZGODA NA SAMODZIELNE WYJŚCIE ZE ŚWIETLICY

(wypełnić tylko w przypadku , gdy dziecko będzie samodzielnie wracać do domu )

Wyrażamy zgodę na samodzielne wyjście ze świetlicy szkolnej mojego dziecka

………………………………………………………………… ucznia/ uczennicy 

klasy……………….. o godzinie……………………………………

Oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za zdrowie i 

bezpieczeństwo dziecka z chwilą opuszczenia placówki szkolnej.

data…………………….

 Podpisy rodziców/ opiekunów prawnych

1. ……………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………….
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