
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Szkoły Podstawowej nr 4 w Lublińcu  na rok szkolny ………… 

KARTĘ WYPEŁNIAJĄ RODZICE LUB PRAWNI OPIEKUNOWIE DZIECKA 

I. Dane o dziecku 

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

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

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

klasa ….................           wychowawca ………………………………………………………. 

II. Rodzina dziecka 

Rodzice/ Prawni Opiekunowie 

Matka Imię i nazwisko ………………………………………..Tel. kontaktowy …………………….. 

Ojciec Imię i nazwisko ………………………………………. Tel. kontaktowy ………………........... 

 

Oświadczam, że rodzice, opiekunowie prawni: 

 obydwoje pracują czynnie zawodowo 

 jeden pracuje czynnie zawodowo  

 nie pracują czynnie zawodowo  

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

Miejscowość, data                                                               czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

III. Czas pobytu dziecka w świetlicy szkolnej (6.45 -16.00) 

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Czas pobytu 

(godzina od- do) 

     

 

IV. Informacje o wyjściu dziecka ze świetlicy szkolnej /  proszę zaznaczyć jedna odpowiedź 

Dziecko będzie opuszczać świetlicę: 

pod opieką (1)                                             samodzielnie (2) 

UPOWAŻNIENIE (1) 

 

Ja, ………………………………………………………, upoważniam do odbioru ze świetlicy szkolnej 

      (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

mojego dziecka, ………………………………………………,(imię i nazwisko dziecka) następujące osoby:  

OŚWIADCZENIE(2) 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczenie przez moje dziecko, które ukończyło 7lat 

świetlicy szkolnej i biorę za nie pełną odpowiedzialność od momentu opuszczenia przez niego świetlicy. 

dzień …….........  godzina……………….             dzień …………..godzina……………….. 

dzień ………….. godzina……………….             dzień …….........godzina………………. 

Lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Nr dowodu osobistego 

1.    

2.    

3.    

4.    



 

W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka informacje w formie pisemnej 

przekażę nauczycielowi świetlicy. 

 

V. Informacje dodatkowe o dziecku 

Ważne informacje o zdrowiu dziecku (stałe choroby, dolegliwości, powody do szczególnej uwagi ze strony 

wychowawcy):…….............................................................................................................................................

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

Proszę w kilku słowach opowiedzieć o swoim dziecku (zainteresowania, zdolności, jak najchętniej spędza 

wolny czas, co sprawia dziecku trudność). 

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

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

Czy dziecko powinno odrabiać lekcje w świetlicy?                                

       Tak             Nie  

 

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

faktycznym. 

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

Miejscowość, data                                                               czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE: 

 

1.Odpowiedzialność nauczyciela — wychowawcy świetlicy za dziecko rozpoczyna się z chwilą przybycia ucznia do 

świetlicy.  

2.O zwolnieniach dziecka z zajęć świetlicowych wychowawcy świetlicy będą powiadamiani każdorazowo, pisemnie 

wyłącznie przez rodziców/prawnych opiekunów.  

3. Dziecko może samodzielnie opuścić świetlicę wyłącznie, jeśli posiada pisemną zgodę rodziców/prawnych 

opiekunów oraz po zgłoszeniu wyjścia nauczycielowi — wychowawcy świetlicy pełniącemu dyżur. 

4. Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej osobiście przez rodziców/prawnych opiekunów lub przez osoby 

upoważnione. 

5. Rodzice dziecka / prawni opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej.         

 

   

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

Miejscowość, data                                                               czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 


