
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka ………………………………………… klasa .............. 

do świetlicy szkolnej w roku szkolnym  ......  /  ...... . 

 

Wyrażam także zgodę na to, aby moje dziecko uczestniczyło w zajęciach, imprezach  

i wyjściach organizowanych w godzinach pracy świetlicy. 

 

data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………………… 

adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………... 

imię i nazwisko ojca…………………………………………………………………………….. 

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

telefon: ............................................................................................................................................ 

imię i nazwisko matki…………………………………………………………………………… 

adres zamieszkania: ....................................................................................................................... 

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

telefon: ............................................................................................................................................ 

dodatkowe informacje o dziecku ( stała choroba, uczulenia, zastrzeżenia itp.) 

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

 

Świetlica szkolna jest czynna codziennie w godz.7:00 – 16:00. 

 

Proszę o deklarację, konkretnie w jakich dniach i godzinach dziecko będzie korzystało ze świetlicy 

(zgodnie z planem lekcji, np. 7:00-8:45 lub 11:15-13:25). 

Proszę nie wpisywać godzin kiedy uczeń jest na zajęciach lekcyjnych. 

 

Poniedziałek ..................................................................................................................................... 

 

Wtorek .............................................................................................................................................. 

 

Środa ................................................................................................................................................ 

 

Czwartek .......................................................................................................................................... 

 

Piątek ................................................................................................................................................ 

 

 

 

Żołynia, dn.................................          ....................................        ....................................

                                                                                 podpis ojca                           podpis matki 

 

 

 

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

data wpływu karty zgłoszenia do szkoły                                                  podpis przyjmującego 



INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY 

 

 

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, podpis rodzica 

 

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

wymienione osoby: 

 

1. ………………………………………………………………………………….. 

 imię i nazwisko stopień pokrewieństwa 

2. ………………………………………………………………………………….. 

 imię i nazwisko stopień pokrewieństwa 

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

 imię i nazwisko stopień pokrewieństwa 

 

 

……………………………………. 

data, podpis rodzica 

 

3. Dziecko jedzie do domu autobusem szkolnym:   tak /nie . 

 

 

………………………………………. 

data, podpis rodzica 

 

4.  Deklaracja uczestniczenia dziecka w zajęciach wiąże się z obowiązaniem rodziców do      

kontrolowania obecności dziecka na zajęciach i usprawiedliwianie nieobecności.  

Dziecko przychodzi na zajęcia świetlicowe samodzielnie. 

 

5. Zapoznałem się z regulaminem świetlicy szkolnej. 

 

 

…………………………………………. 

data, podpis rodzica 

 

 

Uzupełnia komisja kwalifikacyjna 

Uczeń spełnia kryteria /nie spełnia kryteriów przyjęcia do świetlicy szkolnej. 

Uczeń zostaje/ nie zostaje przyjęty do świetlicy szkolnej. 

 

komisja w składzie:                


