
    
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO ŚWIETLICY  
  

NA ROK SZKOLNY 20…../20….. 
  

1. Dane osobowe ucznia:  

Nazwisko ucznia:    

Imię ucznia:    

Data i miejsce urodzenia:    

Adres zamieszkania:  
  
  

  

Klasa:   
W której dziecko ma uczęszczać do świetlicy  

  

  

2. Dane rodziców/prawnych opiekunów:  

Imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna:  
  

Imię i nazwisko prawnego opiekuna:  

  
  

  

Adres zamieszkania matki/prawnego opiekuna:  Adres zamieszkania ojca/prawnego opiekuna:  
  
  

  

Telefony kontaktowe matki/prawnego opiekuna:  Telefony kontaktowe ojca/prawnego opiekuna:  
  
  

  

Fakt samotnego sprawowania opieki przez 

jednego z rodziców:  
Tak Nie 

  

3. Załączniki do wniosku:  
- Zaświadczenie z miejsca pracy matki/ prawnego opiekuna (na zaświadczeniu: okres zatrudnienia, wymiar 

zatrudnienia, godziny pracy; prowadzący działalność gospodarczą dodatkowo składają zaświadczenie o 

wpisie do rejestru działalności gospodarczej)  

- Zaświadczenie z miejsca pracy ojca/prawnego opiekuna ( na zaświadczeniu: okres  dodatkowo składają 

zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej)  

- Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu  

4. Wypełnia szkoła:   

Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej:  

 

Komisja na posiedzeniu w dniu ………………………………….. Zakwalifikowała/ nie zakwalifikowała dziecka do  

świetlicy z powodu ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

Podpis przewodniczącego Komisji                                                  Podpisy członków Komisji   

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

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

 

 



  
 

5. Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy:   

L.p.  Imię i nazwisko osoby 

upoważnionej  

Stopień 

pokrewieństwa  

Kontakt 

telefoniczny   

Wiek rodzeństwa   

  
  

        

  
  

        

  
  

        

  
  

        

  
  

        

  
  

        

  

6. Samodzielny powrót ucznia:   

Samodzielny powrót dziecka do domu:  
  

W przypadku zaznaczenia „tak” należy złożyć pisemną informację o 

szczegółach samodzielnego opuszczenia świetlicy przez ucznia.  

  

Tak  

  

Nie  

  

7. Informacje na temat zasad bezpieczeństwa obowiązujących w świetlicy:  
1. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 17.00.  

2. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej doprowadzane i odbierane przez rodziców/opiekunów prawnych z Sali świetlicowej. Rodzic 

zobowiązany jest doprowadzić dziecko do Sali świetlicowej i wprowadzić je do środka. Wychowawca świetlicy odpowiada za jego 

bezpieczeństwo od czasu wejścia ucznia do świetlicy. Obowiązkiem Rodzica/Opiekuna jest każdorazowe poinformowanie 

wychowawcy o zabraniu dziecka ze świetlicy.   

3. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów lub osoby przez nich upoważnione na karcie zgłoszenia.  

4. Uczeń, który nie ukończył 7-go roku życia nie może sam wyjść ze świetlicy do domu. W uzasadnionych przypadkach może być 

odebrany przez rodzeństwo mające co najmniej 10 lat (po okazaniu pisemnej zgody od rodziców). Podstawą jest Ustawa z dn. 20 

czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym” Art. 43.1.  

5. Samodzielnie wyjść ze świetlicy dziecko posiadające pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na samodzielny powrót do 

domu.   

6. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przynoszone przez uczniów wartościowe przedmioty (np.: telefony 

komórkowe, urządzenia typu MP3, elektroniczne zabawki, itp.)  

7. Wychowanek ma obowiązek stosować się do ramowego rozkładu dnia obowiązującego w świetlicy szkolnej i brać udział               

w zajęciach organizowanych przez wychowawców.     

8. Zobowiązuję się do:   
1. Punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy.   

2. Współpracy z wychowawcami świetlicy w sprawach dotyczących pobytu i funkcjonowania dziecka.   

9. Oświadczenia:  
1.Świadomy/-a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawidłowych danych ( zgodnie z art. 233 kk) oświadczam, że podane 

przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.   

  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na użytek zapisu dziecka do świetlicy szkolnej (zgodnie z rozporządzeniem 

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 

(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),/Dz. U. UE. L. 2016.119.1 (tzw. RODO)/.  

  
  

Wołomin, dnia …………………………….      …………………………………….   …………………………………………….  
                                                               Podpis matki/prawnego opiekuna      Podpis ojca/prawnego opiekuna   


