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    KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

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

      (imiona i nazwisko ucznia) 

ucznia klasy ................... do świetlicy szkolnej ze względu na: 

- czas pracy rodziców* 

- organizację dojazdu do szkoły 

* podkreślić 

1. DANE OSOBOWE RODZICÓW. 

 

Matka/Opiekun prawny …………………………. ……………………………….. 
            (imię i nazwisko )                          (telefon kontaktowy) 
 

W związku z art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (Dz.U z 2019r. poz.1148) 

oświadczam, że mój czas pracy kwalifikuje dziecko do przebywania w świetlicy szkolnej. Przy każdej 

zmianie czasu pracy wpływający na pobyt dziecka w świetlicy powiadomię Dyrektora. 

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Miejscowość ........................ dnia ...................... czytelny podpis .................................. 

 

Ojciec/Opiekun prawny …………………………. ……………………………….. 
            (imię i nazwisko )        (telefon kontaktowy) 
 

W związku z art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (Dz.U z 2019r. poz.1148) 

oświadczam, że mój czas pracy kwalifikuje dziecko do przebywania w świetlicy szkolnej. Przy każdej 

zmianie czasu pracy wpływający na pobyt dziecka w świetlicy powiadomię Dyrektora. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Miejscowość ........................ dnia ...................... czytelny podpis .................................. 
* niepotrzebne skreślić 
 

2. PRZEWIDYWANY CZAS POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY 
 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Przed zajęciami      

Po zajęciach      

 

 



4. OSOBISTY ODBIÓR LUB WYJŚCIE DZIECKA – proszę wybrać właściwe opcje: 

Wyrażam/ nie wyrażam zgody na samodzielny powrót dziecka do domu ze świetlicy szkolnej o godz. 

……………………………………….. 

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

(czytelny podpis rodziców lub opiekunów) 

 

Zobowiązuję się do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej do godz. 16.00. Oświadczam, iż ja 

rodzic/opiekun biorę z chwilą samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy szkolnej do domu 

odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo, zdrowie i życie. Oświadczenie jest ważne na rok szkolny 

2019/2020. 
.............................................................................. 

(czytelny podpis rodziców lub opiekunów) 

5. ODBIÓR DZIECKA PRZEZ OSOBĘ UPOWAŻNIONĄ 

Upoważniam do odbioru mojego dziecka Panią/Pana  

 

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

 

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

za okazaniem dokumentu tożsamości. 
 

.............................................................................. 
(czytelny podpis rodziców lub opiekunów) 

 

6. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 
..........................................................................................................................................……... 

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

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

 

- * odrabianie lekcji w świetlicy  TAK  NIE 

- * korzystanie ze stołówki szkolnej  TAK  NIE 

-  zajęcia dodatkowe organizowane w szkole (dzień tygodnia, godzina, sala, imię i nazwisko 

nauczyciela prowadzącego) 

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

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

............................................................................................................................................... 
- inne informacje, zdaniem Państwa, ważne do pracy z dzieckiem 

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

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

............................................................................................................................................... 
* właściwe zakreśl 

............................................................ 
(podpis rodziców lub opiekunów) 

INFORMACJA DLA RODZICÓW. 
1. Świetlica szkolna jest czynna od godziny 7:00 do 16:00 

2. Uczeń zostaje przyprowadzony  przed lub po zajęciach lekcyjnych. Od tej pory ma zapewnioną opiekę pedagogiczną aż do 

opuszczenia świetlicy. 

3. W sytuacji, gdy osoba upoważniona nie zgłosi się po odbiór dziecka do godziny 16:00 nauczyciel ma prawo powierzyć dziecko 

odpowiednim organom. 

4. Jeżeli sytuacja z pkt.3 powtórzy się 3-krotnie, dyrektor szkoły ma prawo odmówić rodzicom możliwości uczestnictwa dziecka 

w zajęciach w świetlicy szkolnej. Prawo odmowy za zgodą dyrektora szkoły dotyczy również ucznia, którego zachowanie zagraża 

bezpieczeństwu innych uczestników zajęć świetlicowych. 

5. Osoby rezygnujące ze świetlicy proszone są o oficjalne zgłoszenie tego faktu do nauczyciela świetlicy na piśmie. 

6. Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za cenne rzeczy przynoszone z domu. 

7. Opinia wychowawcy świetlicy ma wpływ na ocenę zachowania dziecka. 

8. W świetlicy obowiązuje ustalony regulamin i plan pracy. 

9. W przypadku, gdy jeden z rodziców ma ograniczone lub odebrane prawa rodzicielskie, drugi rodzic bądź prawny opiekun 

zobowiązany jest do dołączenia do „Karty Zgłoszenia Dziecka”, oświadczenia o braku praw drugiego z rodziców. 

Klauzula informacyjna RODO – dostępna na stronie internetowej szkoły pod adresem www.sp1.sierakowice.pl 


