
  KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
W Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Mordarce 

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 
(Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka) 

 
Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej: 

Imię i Nazwisko dziecka  

Data i miejsce urodzenia  

Klasa 
(w roku szkolnym 2022/2023) 

 

Adres zamieszkania dziecka  

Dodatkowe informacje o 

dziecku (np. choroby) 

 

 

Matka/prawna opiekunka dziecka: 

Imię i Nazwisko  

Miejsce zatrudnienia  

Godziny pracy  

Telefon prywatny   

Telefon do Zakładu Pracy  

Potwierdzenie o zatrudnieniu 

(Pieczątka Zakładu Pracy) 

 

 

 

Ojciec/prawny opiekun dziecka: 

Imię i Nazwisko  

Miejsce zatrudnienia  

Godziny pracy  

Telefon prywatny   

Telefon do Zakładu Pracy  

Potwierdzenie o zatrudnieniu 
(Pieczątka Zakładu Pracy) 

 

 

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

stanem faktycznym. 

……………………………………………………………………… 

Data, podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY 
(we właściwym prostokącie wstaw znak X) 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu, ze świetlicy 

szkolnej o godzinie……………………………………………………………………………………… 
 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wychowawca świetlicy nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka pozostającego 

w miejscach nie objętych opieką nauczyciela (poza świetlicą, poza godzinami pracy) oraz oświadczam, że biorę całkowitą 

odpowiedzialność na siebie za bezpieczeństwo mojego dziecka w drodze  z domu do świetlicy oraz ze świetlicy do domu.  

 

 



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

 

 Imię i Nazwisko Numer dowodu osobistego Pokrewieństwo z dzieckiem 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

…………………………………………………………………………. 

Data, miejsce i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

WAŻNE INFORMACJE 
1. Warunkiem koniecznym przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest przedłożenie przez rodziców1 

(opiekunów prawnych) w karcie zgłoszenia: 

a) ZAŚWIADCZENIA O ZATRUDNIENIU 

b) OŚWIADCZENIA O PROWADZENIU POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

2. W świetlicy obowiązuje regulamin świetlicy, z którym dziecko jest zapoznawane podczas zajęć 

świetlicowych we wrześniu. Regulamin wywieszony jest na tablicy głównej (obok sekretariatu)  

oraz zamieszczony na stronie internetowej szkoły. Dzieci oraz rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek 

zapoznać się z regulaminem świetlicy oraz bezwględnie przestrzegać zasad wynikających z regulaminu. 

3. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących 

przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad 

higieny oraz do szanowania wyposażenia szkoły. 

4. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. 

5. Dziecko, które nie dotrze do świetlicy nie podlega opiece wychowawcy świetlicy. Obowiązkiem dziecka 

jest zgłoszenie swojej obecności zaraz po wejściu do sali u wychowawcy świetlicy. 

6. W świetlicy, przez cały rok szkolny, obowiązuje zmiana obuwia na zastępcze. 

7. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy  

u wychowawcy (np. do toalety). Dziecko nie może samodzielnie, bez zgody wychowawcy, opuszczać sali 

świetlicy. 

8. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przedmioty. Prosimy, aby dzieci nie przynosiły na 

świetlicę wartościowych rzeczy. 

9. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełniania karty zgłoszenia oraz niezwłocznej 

aktualizacji danych. 

10. Dzieci z klas I-III odbierani są przez rodziców/opiekunów prawnych lub osoby upoważnione przez 

rodziców/opiekunów pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić 

o tym wychowawcę świetlicy. 

11. Uczniowe, którzy posiadają pisemną zgodę rodzica na samodzielne wyjście ze świetlicy do domu, 

zobowiązani są powiadomić opiekuna świetlicy pełniącego dużur. 

12. Każdą zmianę trybu odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej, rodzic ma obowiązek zgłosić u wychowawcy 

świetlicy w formie pisemnej wraz z datą i podpisem. 

13. Nauczyciele-wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym 

oraz logopedą celem rozwiązania napotkanych trudności wychowawczych. 
 

Na podstawie art.6 ust.1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/28 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) 

oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową w Mordarce danych osobowych zawartych  

w formularzu Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej w zakresie niezbędnym do kontaktu pomiędzy szkołą 

a rodzicami/opiekunami prawnymi. 

 

 

 

Mordarka, dnia ………………………………………..        ..………………………............................... 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)    
   

 
1 W przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko rodzica (opiekuna) 


