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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

ROK SZKOLNY 2021/2022 

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

      (imiona i nazwisko ucznia) 

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

 

- czas pracy rodziców* 

- organizację dojazdu do szkoły 

* właściwe podkreślid 

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. 
 
Miejscowośd ........................ 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. 
 
 
Miejscowośd ........................ dnia ...................... czytelny podpis .................................. 
* niepotrzebne skreślid 
 



 

 

2. PRZEWIDYWANY CZAS POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY 
 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Przed zajęciami      

Po zajęciach      

 

4. Wyrażam/ nie wyrażam zgody na samodzielny powrót dziecka do domu ze świetlicy szkolnej o 
godz. ……………………………………….. 
Zobowiązuję się do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej do godz. 16.00 
Jednocześnie oświadczamy, iż osoby upoważnione zapewnią dziecku pełne bezpieczeostwo oraz że z chwilą odbioru biorą na 
siebie odpowiedzialnośd za dziecko. Upoważnienie jest ważne na dany rok szkolny. Oświadczam, iż ja rodzic/opiekun biorę z 
chwilą samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy szkolnej do domu odpowiedzialnośd za jego bezpieczeostwo, zdrowie i życie. 
Oświadczenie jest ważne na dany rok szkolny. 

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

5. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 
..........................................................................................................................................……... 
............................................................................................................................................……. 
............................................................................................................................................……. 
............................................................................................................................................……. 
............................................................................................................................................……. 
............................................................................................................................................……. 
 
- * odrabianie lekcji w świetlicy  TAK  NIE 
- * korzystanie ze stołówki szkolnej  TAK  NIE 
-  zajęcia dodatkowe organizowane w szkole (dzieo tygodnia, godzina, sala, imię i nazwisko 
nauczyciela prowadzącego) 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................……. 
............................................................................................................................................... 
- inne informacje, zdaniem Paostwa, ważne do pracy z dzieckiem 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................……. 
............................................................................................................................................……. 
............................................................................................................................................……. 
............................................................................................................................................... 
* właściwe zakreśl 
 

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

 
 



 

 

Szczegółowe informacje na temat pracy świetlicy oraz polityki ochrony danych osobowych 
znajdują się na stronie internetowej szkoły. 
 


