
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY  

SZKOLNEJ  

W ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM IM. J. KORCZAKA W SOBÓTCE  

  

  

Proszę o przyjęcie mojego syna/córki ……………………………………………………………..…………   
                                                                                                (imię i nazwisko ucznia)  
  

ucznia  klasy ............ do świetlicy w Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. J. Korczaka w Sobótce   

od dnia………………….. do zakończenia roku szkolnego 2020/2021  w godz. …………..………………..   

Adres zamieszkania dziecka  

 

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

  

I.  Dane Rodziców/ Opiekunów   

Imię i nazwisko matki/ prawnego opiekuna:………………………………………………………………  

Numer telefonu kontaktowego:………………………………………………...……………………..……… 

Imię i nazwisko ojca/ prawnego opiekuna:………………………………………………………….…..…  

Numer telefonu kontaktowego:………………………………………………...……………………..……… 

II. Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie   
 

Stałe choroby, wady rozwojowe dziecka, kalectwo, alergie pokarmowe, przyjmowane leki, powody                                

do szczególnej uwagi ze strony wychowawcy   

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

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

  

Cechy osobowości (np. spokojne, otwarte, towarzyskie, nieśmiałe, ruchliwe, itp.) i ew. problemy emocjonalne 

(np. nadpobudliwość, apatia, inne)   

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

…………………………………………………………………………………………………………………… 
Uzdolnienia    

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

 

Choroby i ew. wskazówki, jak w danym przypadku z dzieckiem postępować /dołączyć do karty/   

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

Potrzeby w zakresie opieki świetlicowej dla naszego dziecka (wymienić jakie):   

1. ……………………………………………………………………………………………….   

2. ………………………………………………………………………………………………..   

3. ……………………………………………………………………………………………..…   

Sytuacja rodzinna mogąca wpłynąć na funkcjonowanie dziecka w szkole (prosimy o dostarczenie dokumentu, 

jeżeli jedno z rodziców ma odebrane lub ograniczone prawa rodzicielskie)  

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

     Inne propozycje, uwagi, sugestie………………………………………………………………………..……...   

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



  

Oświadczam, iż przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym   

  

……………………………………………….   
                                                                                                                           (data, podpis rodziców/ prawnych opiekunów)   

III. Oświadczenia   
  

1) Oświadczenie o osobistym odbiorze dziecka ze świetlicy   

  

…………………………………………………………………………………………………………………..  
imię i nazwisko matki             miejsce zamieszkania                         nr dowodu osobistego                   nr tel.   

  

……………………………………………………………………………………………………………..……  
imię i nazwisko ojca                miejsce zamieszkania                         nr dowodu osobistego                   nr tel.  

 

……………………………………………….  

    (data, podpis rodziców/ prawnych opiekunów)   

  

2) Oświadczenie o upoważnieniu innych osób pełnoletnich do odbioru dziecka*   

  
W przypadku zamiaru upoważnienia innych osób pełnoletnich do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej proszę                    

o wypełnienie Załącznika do Karty Zgłoszenia Dziecka.  

  
*Osobom niepełnoletnim, nieupoważnionym oraz opiekunom w stanie nietrzeźwości dzieci nie będą przekazywane. 

Warunkiem odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej osobom upoważnionym jest potwierdzenie tożsamości przez wychowawcę 

świetlicy na podstawie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu.    

 

3) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na samodzielny powrót dziecka do domu*   

  

Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*) na samodzielne opuszczanie świetlicy szkolnej 

przez moje dziecko……………………………………………………………………………………………   

Ponoszę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego samodzielnego powrotu                          

do domu.   

…………………………………….………… 

      (data, podpis rodziców/ prawnych opiekunów)   

  

4) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na samodzielny powrót dziecka do domu wraz z niepełnoletnim 

bratem lub siostrą   

Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody)* na samodzielne opuszczanie świetlicy szkolnej 

przez moje dziecko wraz z niepełnoletnim bratem, siostrą   

……………………………………………………………………………………….....................................   
(podać imię, nazwisko, datę urodzenia rodzeństwa)  

 

 

Oświadczam jednocześnie, że ponoszę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas 

jego samodzielnego powrotu do domu.   

*możliwość samodzielnego opuszczenia świetlicy szkolnej nie dotyczy uczniów oddz. „0” i uczniów, 

którzy nie ukończyli 7 roku życia.   

………………………………….…………… 

      (data, podpis rodziców/ prawnych opiekunów )  

  



5) Oświadczenie o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez świetlicę poza terenem szkoły   

  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestniczenie przez moje dziecko   

  

………………………………………………………………………..…….……… w zajęciach, imprezach, 

wyjściach i wycieczkach poza terenem szkoły organizowanych w godzinach pracy świetlicy.   

  

……………………………………………….   
      (data, podpis rodziców/ prawnych opiekunów)   

6) Oświadczenie o powrocie szkolnym autobusem   

  

Oświadczam, że moje dziecko………………………………………………………………………………..   

  

jedzie szkolnym autobusem o godz. … ……...…………… do………………………………………………   

                                                                                           (nazwa miejscowości)    

 

………………………………….…………… 

     (data, podpis rodziców/ prawnych opiekunów )  

  

7) Przyjmuję do wiadomości, że szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka pozostającego               

na jej terenie w miejscach nieobjętych opieką nauczyciela oraz poza godzinami pracy nauczycieli             

i wychowawców.   

  

…………………………………………… 

  (data, podpis rodziców/ prawnych opiekunów )  

  

8)  Zostałem/łam poinformowany, że jednorazowe upoważnienia czy zezwolenia należy przekazywać                      

w formie pisemnej (na kartce, w dzienniczku dziecka lub pocztą elektroniczną na adres e-mail 

wychowawcy)   
  

……………………………………………….   
          (data, podpis rodziców/ prawnych opiekunów )  

9) Oświadczenia dodatkowe   

  

Oświadczam, że:   

1) Moje dziecko w czasie pobytu w świetlicy po uzgodnieniu z wychowawcą świetlicy może samodzielnie 

wychodzić na teren szkoły (do biblioteki, toalety).   

2) Zapoznałem/zapoznałam się Regulaminem świetlicy. Zobowiązuję się do przestrzegania go oraz do ścisłej 

współpracy z personelem szkoły w celu zapewnienia dziecku najlepszych warunków pobytu w świetlicy szkolnej.  

3) Zobowiązuję się do punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej, przyjmując do wiadomości ,                            

że po godz. 17.00 odpowiedzialność za dziecko ponoszą opiekunowie.   

  

……………………………………….……… 

    (data, podpis rodziców/ prawnych opiekunów )  

 

 

 

 

 


