
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY 

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka...................................................................................................................................... 

 (imię, nazwisko i klasa) 

ur. dnia ...............20.....r   w .................................. do świetlicy szkolnej. 

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów)*........................................................................................................................... 

Adres 

zamieszkania...................................................................................................................................................................... 

Numery telefonów............................................................................................................................................................... 

Miejsce pracy mamy (opiekuna prawnego)* 

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

Miejsce pracy taty (opiekuna prawnego)*  

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

POTWIERDZENIE ZATRUDNIENIA (pieczęć właściwego zakładu pracy) 

 

MAMA (OPIEKUN PRAWNY)* 

TATA (OPIEKUN PRAWNY)* 

Oświadczam, że moje dziecko: 

• będzie odbierane ze świetlicy szkolnej w godzinach.................przez:  

(podać imiona i nazwiska oraz stopień pokrewieństwa wszystkich osób upoważnionych do odbioru dziecka) 

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

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

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

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

wychodzi samo ze świetlicy o godzinie.......................................................................  

• musi przynieść upoważnienie od rodziców (opiekunów prawnych) w przypadku, jeśli będzie miało  

• być odebrane przez osobę nie wymienioną wyżej.  

Inne istotne informacje o sytuacji rodzinnej lub zdrowotnej dziecka:  ........................................................................ 

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

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

Zobowiązuję się do: 

• zapoznania z procedurami przyjmowania i odbioru dziecka ze świetlicy (druga strona karty)  

• współpracy z wychowawcami świetlicy w sprawach dotyczących mojego dziecka  

• odkupienia gier i zabawek popsutych lub zagubionych przez moje dziecko umyślnie.  

Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 Szczecin, dn. ............................. .............................................................................................. 

(podpis rodziców lub opiekunów) * 

*niewłaściwe skreślić 



 

 

-  Wyrażam zgodę na zamieszczanie zdjęć na gazetce oraz stronie internetowej szkoły.  

-  Wyrażam zgodę na przewiezienie dziecka do szpitala w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia. 

  

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

     ( podpis rodziców lub opiekunów) 

PROCEDURY PRZYJMOWANIA I ODBIORU DZIECI 

 

1. Świetlica jest czynna w godzinach od 6.30 do 17.00  

2. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie, których rodzice udokumentują zatrudnienie.  

3. Podstawą przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów prawnych) 

na Karcie Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy.  

4. Rekrutacja odbywa się w dwóch terminach: w czerwcu na następny rok szkolny i uzupełniająca do 10 września 

bieżącego roku szkolnego.  

5. Dziecko zapisujemy do świetlicy w każdym roku szkolnym.  

6. Wychowawcy świetlicy odpowiadają wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały  przyprowadzone do 

świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.  

7. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice (opiekunowie prawni) w Karcie Zgłoszenia 

Dziecka do Świetlicy.  

8. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania i odbioru dziecka ze świetlicy muszą być przekazane wychowawcom 

świetlicy na dodatkowym i podpisanym przez rodziców (opiekunów prawnych) piśmie.  

9. Bez zgody wychowawców dziecko nie może opuścić świetlicy.   

10.Każde dziecko zobowiązane jest do zgłoszenia wychowawcy odbioru przez rodziców (opiekunów prawnych)     

lub upoważnione osoby.    

11.  Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. W wyjątkowych     

sytuacjach  losowych zobowiązani są do telefonicznego powiadomienia wychowawców świetlicy o przewidywanym 

spóźnieniu (tel. do szkoły 91 442 49 49  - centralka lub bezpośredni do świetlicy 501-028-96).  

 12.  Wychowawca nie wyda dziecka rodzicom (opiekunom prawnym) lub osobom upoważnionym będącym w 

stanie nietrzeźwym. W tym przypadku wychowawca zobowiązany jest do powiadomienia pozostałych 

pełnoletnich osób wskazanych w Karcie Przyjęcia Dziecka do Świetlicy.  

 13. W przypadku nieodebrania dziecka po godz. 17.30 oraz braku możliwości skontaktowania się z osobami   

pełnoletnimi, upoważnionymi do odbioru dziecka, wychowawca zawiadamia Straż Miejską.   

         14.  Jeśli dziecko zapisane jest na zajęcia pozalekcyjne w szkole, rodzice zobowiązani są do powiadomienia                                                   

              o tym wychowawcę.  

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

                                                                                                           (podpis rodziców/opiekunów) 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1 – (zw. RODO) oraz ustawy z  10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) – wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych   

będących w dyspozycji szkoły.  Dane te będą wykorzystywane do celów prowadzenia dokumentacji szkolnej przez okres nauki  

w szkole. 

 

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

                                                                                                                              ( podpis rodziców/opiekunów) 



 

 

 

 


