
Załącznik nr 2 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W RUMI 

W ROKU SZKOLNYM  ……………. 

Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie drukowanymi literami. 

I. Dane osobowe dziecka:  

Imię i nazwisko 

dziecka 

 

Klasa 

 

 

Adres, miejsce 

zamieszkania 

 

 

 

 

Data i miejsce 

urodzenia 

 

 

 

II. Dane rodziców/opiekunów prawnych: 

Imię i nazwisko matki/ 

 opiekuna prawnego 

 

 

Numer telefonu matki 

 

 

Imię i nazwisko ojca/ 

opiekuna prawnego 

 

 

Numer telefonu ojca 

 

 

Miejsce zamieszkania 

rodziców/ 

opiekunów prawnych 

 

 

 

 

 

Nazwa i adres miejsca pracy 

matki 

 

 

 

 

Aktualny telefon do pracy 

 

 

Nazwa i adres miejsca pracy 

ojca 

 

 

 

 

Aktualny telefon do pracy 

 

 

 

Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233k.k Oświadczamy, że przedłożone przeze mnie dane są zgodne ze 

stanem faktycznym. 

 

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

Podpis matki/opiekuna prawnego                                   Podpis ojca/opiekuna prawnego 

 



III. Informacje o  stanie zdrowia dziecka (choroby, alergie, stale zażywane leki, dolegliwości, powody 

do szczególnej uwagi ze strony wychowawcy świetlicy, itp.) 

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

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

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

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

IV. Informacje dotyczące odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej:  

Moje dziecko będzie samodzielnie opuszczać świetlicę szkolną (dotyczy dzieci powyżej 7 r.ż.)   

w następujące dni: 

Dzień tygodnia O godzinie 

Poniedziałek 

 

 

Wtorek 

 

 

Środa 

 

 

Czwartek 

 

 

Piątek 

 

 

 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo naszego dziecka od 

momentu opuszczenia przez nie świetlicy szkolnej.    

 

V. Przyjmujemy do wiadomości, że:  

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

do świetlicy. 

 2.  Dziecko jest odbierane ze świetlicy szkolnej osobiście przez rodziców/prawnych opiekunów lub 

przez osoby upoważnione zgłoszone pisemnie wychowawcom świetlicy szkolnej, innym osobom 

dziecko nie zostanie wydane.  

3. Samodzielnie opuścić świetlicę szkolną może wyłącznie dziecko posiadające pisemną zgodę 

rodziców/prawnych opiekunów na samodzielny powrót do domu.  

4. Dziecko będzie mogło opuścić świetlicę na czas zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych na 

podstawie pisemnej  informacji  od   rodziców /  opiekunów prawnych, upoważniającej      osobę 

prowadzącą zajęcia  do jego odbioru.  

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

świetlicy szkolnej 6.30-17.00 pod rygorem konsekwencji, których opis znajduje się w Regulaminie 

świetlicy. 

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z obowiązującym w Szkole Podstawowej nr 1 w Rumi 

Regulaminem świetlicy szkolnej i zobowiązujemy się go przestrzegać.  

 

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

Rumia, dnia                                             podpis matki/opiekuna prawnego podpis ojca/opiekuna prawnego 


