
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY  ROK SZKOLNY………………………. 

 

1. Imię i nazwisko ucznia …………………………………………………………klasa……….... 

2. Adres zamieszkania……………………………………………………………………………... 

3. Dane rodziców/opiekunów prawnych 

Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego 

 

………………………………………………. 

 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego 

………………………………………………………. 

Adres zamieszkania: 

 

…………………………………………………….. 

 

Adres zamieszkania: 

 

……………………………………………………….. 

 

 

Telefon kontaktowy:…………………………….. 

 

Telefon kontaktowy:………………………………. 

Pieczątka zakładu pracy Pieczątka zakładu pracy 

 

 

 

4. Informacja o czasie pobytu dziecka w świetlicy 

Czas pobytu poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

7:00-8.00      

8.00-9.00      

9.00-10.00      

10.00-11.00      

11.00-12.00      

12.00-13.00      

13.00-14.00      

14:00-15:00      

15.00-16.00      

 

 

5. Informacje o odbieraniu dziecka ze świetlicy (osoby upoważnione) 

Imię i nazwisko Stopień 

pokrewieństwa 

Nr dowodu osobistego Numer telefonu 

 

 

   

 

 

   

 

 

   



 

6. Oświadczenia: 

 

• Oświadczam, że wyrażam zgodę na odbiór mojego dziecka ze świetlicy szkolnej przez 

osobę niepełnoletnią……………………………………………………………. i biorę 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka pozostającego pod opieką osoby 

niepełnoletniej w/w. 

Podpis rodzica…………………………. 

 

• Oświadczam, że dziecko może na moją odpowiedzialność samodzielnie wychodzić   

(po lekcjach) ze świetlicy szkolnej. 

 

Podpis rodzica………………………….. 

 

Zmiany dotyczące samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy i osób upoważnionych do odbioru 

dziecka należy zgłaszać na piśmie wychowawcom świetlicy. 

 

8. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku ( należy wpisać tak lub nie) …………wyrażam zgodę na 

bezterminowe, bezpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka. Dotyczy to zdjęć  wykonanych 

i umieszczonych   na stronie internetowej szkoły i gazetkach ściennych w związku  

z działalnością świetlicy i szkoły.  

Podpis rodzica………………………… 

 

9. Informacja o ochronie danych osobowych 

• Oświadczam, że zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych  

z dnia 29.08. 1997r.(Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na 

wykorzystanie moich danych na potrzeby związane z działalnością świetlicy. 

• Oświadczam, że przedłożone przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

10. Zobowiązania 

• Zobowiązuję się do informowania o wszelkich zmianach danych zawartych w 

niniejszym zgłoszeniu i ich aktualizacji w ciągu danego roku szkolnego.  

• Zobowiązuję się do przyprowadzania do świetlicy tylko dziecka zdrowego. 

• Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem świetlicy i zobowiązuję się go 

przestrzegać. 

• Zobowiązuję się do punktualnego odbierania mojego dziecka ze świetlicy i jednocześnie  

biorę odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka pozostającego na terenie szkoły 

po godzinach pracy świetlicy szkolnej. 

11. Zainteresowania, uzdolnienia oraz  potrzeby edukacyjne i rozwojowe dziecka oraz inne 

informacje, które rodzic/opiekun prawny chce przekazać wychowawcom świetlicy 

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

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

 

 

Toruń, dnia…………………                                  …….…………………………………………….  

                                                                     Podpis rodziców / opiekunów prawnych 

 

 

Uwaga! Termin składania karty zgłoszenia dziecka do świetlicy - do 30 czerwca 

bieżącego roku  w sekretariacie szkoły lub w świetlicy szkolnej. 

 

 


