
 
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY – SP 19 

ROK SZKOLNY 2018/2019 

 
 

Kartę wypełniają czytelnie (drukowanymi literami) rodzice lub prawni opiekunowie dziecka 

I   DANE OSOBOWE DZIECKA 

     
Imię i nazwisko dziecka   …………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..  
 
Klasa w roku szkolnym 2018-2019 np. I,  II a lub III b   -      …………………………           

 

                        

  

 
 

 

 

 

 

   Data urodzenia dziecka   ………………………………………………………………………………………………  

 
 Imię i nazwisko matki /op.  prawnego/…………………………………………………………………………… telefon……………….…………………………… 

                  

 Imię i nazwisko ojca /op.  prawnego/…………………………………………………………………………….. telefon……………….……………………………. 
 
 tel.domowy   …………………………………………………….                                

 
II   INNE WAŻNE INFORMACJE O  DZIECKU * 

 

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

 

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

 

 

*W przypadku braku informacji proszę napisać – Nie dotyczy.  

     

III   INFORMACJA O POBYCIE DZIECKA W ŚWIETLICY  (ŚWIETLICA CZYNNA JEST W GODZINACH: 6.30  -  17.00)  

 

Syn/córka będzie przebywać w świetlicy:  

      *  przed lekcjami od godziny (6.30 do rozpoczęcia zajęć przez klasę od 8.00 lub 11.30)  -   ……………………… 

      *  po lekcjach do ok. godziny -  ……………………….. . 

IV   W PRZYPADKU ZGODY NA SAMODZIELNY POWRÓT DZIECKA (OD LAT 7!) DO DOMU RODZICE/ OPIEKUNOWIE 
PRAWNI  ZOBOWIĄZANI SĄ WYPEŁNIĆ OŚWIADCZENIE 

 

 OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność prawną  za samodzielny powrót 

ze świetlicy szkolnej  do domu o godzinie ……………………..  mojego dziecka  
 

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

     imię i nazwisko   / 
 

W przypadku braku zgody proszę napisać  - Nie dotyczy 

 
 
 

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

 
                                                                                         Czytelny podpis rodzica 

 
 
 



V   INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY 
 

    Dziecko będzie odbierane ze świetlicy przez  uprawnionych rodziców/opiekunów prawnych:       
 
      MATKA:   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...   

 

 

 
 

 

 

      OJCIEC:   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

 INNE OSOBY PEŁNOLETNIE UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ: 
 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI 

 
 
 

  1.    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                     IMIĘ I NAZWISKO                STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA  (LUB ZAPIS TYPU: SĄSIADKA, ZNAJOMA)  

 
 
 

  2. .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                     IMIĘ I NAZWISKO                 STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA  (LUB ZAPIS TYPU: SĄSIADKA, ZNAJOMA)  

 

 

  3.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                     IMIĘ I NAZWISKO                  STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA  (LUB ZAPIS TYPU: SĄSIADKA, ZNAJOMA) 
 

  4.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                     IMIĘ I NAZWISKO                  STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA  (LUB ZAPIS TYPU: SĄSIADKA, ZNAJOMA)  

 

OSOBA UPOWAŻNIONA POWINNA MIEĆ DOKUMENT TOŻSAMOŚCI I OKAZAĆ GO NA PROŚBĘ 
WYCHOWAWCY ŚWIETLICY! 

VI   WAŻNE INFORMACJE 
 

       W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu (także zmiany 
numeru telefonu) informacje w formie pisemnej należy przekazać kierownikowi świetlicy lub 
wychowawcy grupy świetlicowej. 
      Dziecko nie będzie wypuszczane do domu bez pisemnego zezwolenia rodziców. Informacja telefoniczna 
dotycząca wyjścia dziecka do domu nie będzie uwzględniana. 
      Rodzic/opiekun w stanie nietrzeźwym nie będzie mógł odebrać dziecka ze świetlicy. 
      W dniu,  gdy uczeń  nie   będzie  odebrany  do  godziny 17:00, po zakończeniu zajęć świetlicowych 
i przy braku kontaktu z jego rodzicami/opiekunami prawnymi  dziecko  może zostać przekazane pod 
opiekę odpowiednim  organom. 
     Dziecko do 7 lat nie może samodzielnie poruszać się po drogach. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do  
i ze szkoły odpowiadają  rodzice/opiekunowie  prawni  lub  inne,  upoważnione  przez  nich  osoby. 
     Wszystkie uwagi dotyczące pracy świetlicy należy w pierwszej kolejności kierować do wychowawcy  
grupy; ewentualne kwestie sporne rozstrzyga ostatecznie kierownik świetlicy. 
 
VI  POSTANOWIENIE KOŃCOWE 

 

Oświadczam, że znany jest mi „Regulamin pobytu dziecka w świetlicy SP 19”, zobowiążę dziecko do 
stosowania się do jego zapisów.  

 
 

Podpisy rodziców /opiekunów prawnych: 
                        

……………………………………………………………………………………………        …………………………………………………………………………………………….. 
            (czytelny podpis matki/opiekuna prawnego)                            (czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 
                                                         Wrocław,  dnia  ……………………………………………………………………….. 

 


