
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 

DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ  NR 21  W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 

ROK  SZKOLNY  2022/2023 

 

 
1. Proszę o przyjęcie dziecka ………………………………………………………ur. …………………………… 
                               imię i nazwisko ucznia      data i miejsce urodzenia 
 
    ucznia klasy ……………………… do świetlicy szkolnej. 
 

2. Imiona i nazwiska rodziców / prawnych opiekunów: 

………………………………………………………………………………….. tel. ……………………………… 

………………………………………………………………………………..… tel. ……………………………… 

3. Adres zamieszkania dziecka:  

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

4. Stan zdrowia dziecka / choroby przewlekłe, alergie, czy na stałe zażywa leki, czy nosi okulary, stały aparat 

ortodontyczny itp. / : 

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

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

5. Informacje dotyczące pobytu dziecka w świetlicy: 

Dziecko będzie przebywało w świetlicy :tylko przed lekcjami,  tylko po lekcjach, przed lekcjami i po lekcjach* 

(jeżeli jest to możliwe, proszę podać orientacyjne godziny pobytu dziecka w świetlicy): 

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

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

Wyrażamy / nie wyrażamy zgody* na uczestnictwo naszego dziecka w zajęciach świetlicowych odbywających się poza 

terenem szkoły ( np. spacery po okolicy ) 

* podkreślić właściwe 

Inne informacje, zdaniem Państwa, ważne do pracy z dzieckiem: 

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

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

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem obowiązującym w świetlicy. Zobowiązujemy się do 

przestrzegania zasad w nim zawartych ( w kwestiach nie wymienionych w w/w regulaminie stosuje się przepisy 

statutu szkoły ). 

Zobowiązujemy się do współpracy z personelem świetlicy w celu zapewnienia dziecku dobrych warunków pobytu 

w świetlicy. 

Prawdziwość powyższych danych zaświadczamy własnoręcznymi podpisami : 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

                 podpisy rodziców / opiekunów prawnych 

 

VERTE 



 

6. Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 6.30 – 17.00 i wyłącznie w godzinach swojej pracy 

sprawuje opiekę nad uczniami ( w przypadku zmiany godzin pracy, informacja ta zostanie 

przekazana rodzicom ). 

7. W razie nieodebrania dziecka ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego rodzicami / 

opiekunami prawnymi, dziecko zostaje przekazane pod opiekę odpowiednim organom. 

8. Wyrażamy / nie wyrażamy zgody* na samodzielny powrót dziecka do domu ze świetlicy szkolnej. 

9. W przypadku braku zgody na samodzielny powrót dziecka do domu: 

Oświadczamy, że dziecko będzie odbierane ze świetlicy szkolnej przez nas osobiście i / lub* przez 

upoważnione przez nas osoby. 

10. Wykaz osób upoważnionych do odbioru dziecka stanowi załącznik nr 1 do niniejszej karty zgłoszenia. 

11. Bierzemy pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od chwili jego wyjścia ze szkoły. 

 
*niepotrzebne skreślić 

 
……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

                 podpisy rodziców / opiekunów prawnych 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Załącznik nr 1 do karty zgłoszenia dziecka do świetlicy 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW W PRZYPADKU UPOWAŻNIENIA INNYCH OSÓB 

DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY 

Do odbioru naszego dziecka ze świetlicy: 

………………………………………………………………………………………….…………………………... 
( imię i nazwisko dziecka ) 

upoważniam następujące osoby: 

Lp. 
Imię i nazwisko, stopień 

pokrewieństwa osoby upoważnionej 

Dokument tożsamości, 

nazwa, seria, numer 

Numer telefonu 

osoby upoważnionej 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

Oświadczam, iż składając oświadczenie biorę na siebie pełną odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo odebranego dziecka od chwili jego odbioru przez wskazaną wyżej, upoważnioną 
przeze mnie osobę. 

 
 
Podane powyżej dane będą przetwarzane w celu ewidencjonowania osób upoważnionych przez 

rodzica/prawnego opiekuna do odbioru dziecka ze świetlicy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c ogólnego 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO); 

Jednocześnie oświadczam, iż zobowiązuje się do przekazania każdej z wyżej podanych osób klauzuli 

informacyjnej dla osoby upoważnionej przez rodzica/prawnego opiekuna. 

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

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

                                                podpisy rodziców / opiekunów prawnych dokument tożsamości, seria, numer                              


