
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
NA ROK SZKOLNY .................................... / ...............................

(Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka)
Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej

Imię i nazwisko dziecka  ......................................................................................................................................................

Data urodzenia dziecka.............................................................................................................  Klasa  ...........................

Adres zamieszkania dziecka ..............................................................................................................................................

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych)

1. matki ..............................................................................................................................................................

2. ojca ..................................................................................................................................................................

Numery telefonów – prywatny / do pracy

1. matki ..............................................................................................................................................................

2. ojca .................................................................................................................................................................

Ważne informacje o zdrowiu dziecku (stałe choroby, dolegliwości, powody do szczególnej uwagi ze
strony wychowawcy): ...........................................................................................................................................................

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

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

Oświadczam, iż przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem 
faktycznym.

             ..........................................................................................................
         (data, podpis rodzica, opiekuna)

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem obowiązującym w świetlicy szkolnej i w pełni go 
akceptuję. 

             ..........................................................................................................
         (data, podpis rodzica, opiekuna)

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI, 
IM. ORŁA BIAŁEGO

W JAWORZNIE



INFORMACJE O POBYCIE I WYCHODZENIU DZIECKA ZE
ŚWIETLICY*

*) we właściwym prostokącie wstaw znak X

   Wyrażam zgodę na samodzielne przychodzenie mojego dziecka do świetlicy i uczestnictwo 

w zajęciach oraz imprezach organizowanych w godzinach pracy świetlicy szkolnej.

   Wyrażamy zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w celach promocji 

funkcjonowania świetlicy na stronach internetowych szkoły.

   Wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy dziecku lub w razie potrzeby wezwanie 

pogotowia ratunkowego. 

   Wyrażam zgodę na odrabianie zadań domowych przez moje dziecko na świetlicy szkolnej.

 

   Oświadczam, że będę odbierać dziecko osobiście lub wyłącznie przez niżej wymienione 
osoby:

1. ..........................................................................................  3.   
...........................................................................................

(imię, nazwisko, nr dowodu osobistego) (imię, nazwisko, nr dowodu osobistego)

2. ..........................................................................................  4.  
............................................................................................

(imię, nazwisko, nr dowodu osobistego) (imię, nazwisko, nr dowodu osobistego)

   Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu,

wyjście ze świetlicy szkolnej o godzinie ................................................................................................................
Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do
domu.

   Oświadczam, że w sporadycznych przypadkach odnotuję datę i godzinę samodzielnego 

wyjścia mojego dziecka ze świetlicy szkolnej w zeszycie informacyjnym. W wyjątkowych 
sytuacjach możliwa jest dyspozycja telefoniczna uzupełniona o informację pisemną wysłaną do 
wychowawcy klasy Librusem. Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za powrót mojego 
dziecka do domu.

   Mam świadomość, iż świetlica szkolna odpowiada za bezpieczeństwo dziecka w godzinach 

swojej pracy, czyli od 7.00 do godz. 16.00.

Jaworzno, dnia ..............................................        .....................................................................................................
         (podpis rodzica, opiekuna)

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI, 
IM. ORŁA BIAŁEGO

W JAWORZNIE
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