
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY 

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA  

W GRODZISKU MAZOWIECKIM w roku szk. ……………………….. 

Pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy szkolnej mają uczniowie, których oboje rodzice/ 

opiekunowie prawni pracują. 

I. Dane osobowe dziecka 

Nazwisko i imiona dziecka…………………………………………………………………… 

Klasa ………………………… 

Wychowawca klasy ……………………………………………………………..……………. 

II. Dane rodziców/ opiekunów prawnych 

Nazwisko i imię matki / opiekunki prawnej…………………………………………………… 

Telefon matki / opiekunki prawnej………………………………………….…………………. 

Nazwisko i imię ojca / opiekuna prawnego…………………………………………………… 

Telefon ojca / opiekuna prawnego……………………………………………………………. 

III. Przyczyna zgłoszenia dziecka do świetlicy (proszę podkreślić odpowiedź) 

1) Praca obojga rodziców lub jednego rodzica samotnie wychowującego dziecko 

2) Oczekiwanie na autobus 

3) Oczekiwanie na zajęcia dodatkowe organizowane w szkole 

4) Inna :………………………………………………………………………………………. 

IV. Oświadczenia i upoważnienia 

1. Dodatkowe informacje dotyczące dziecka mające wpływ na proces opiekuńczy w świetlicy 

(choroba, alergie, leki, itp.) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

2. Odbiór dziecka ze świetlicy / samodzielny powrót 

2a) Upoważnienia – karta upoważnienia w załączeniu. 

Oświadczam, że w przypadku odbioru mojego dziecka przez osoby upoważnione 

przyjmuję na siebie odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka. 

…………………………......                 …………………………/………….........................              

(miejscowość i data)                                    podpis matki       /      podpis ojca 

W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka informacje 

w formie pisemnej należy przekazać wychowawcy świetlicy.  

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 



 

2b) Wyrażam zgodę na samodzielne wyjście ze świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 

i powrót do domu mojego dziecka. Jednocześnie oświadczam, że ponoszę pełną prawną 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze ze świetlicy do domu.  

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

                             (imię i nazwisko dziecka, data urodzenia) 

W przypadku stałej jak i jednorazowej  zgody na samodzielny powrót do domu lub 

odbioru dziecka przez osoby nieletnie (dotyczy to tylko dzieci, które ukończyły 7 lat) 

rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przekazać pisemne oświadczenie nauczycielom 

świetlicy szkolnej (telefoniczne prośby rodziców nie będą uwzględniane). 

 Osobom nieupoważnionym oraz opiekunem w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą 

przekazane. 

…………………………                                       ………………………/…………………………… 

(miejscowość i data)                                              podpis matki       /      podpis ojca 

 

3. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem świetlicy szkolnej. 

4. Zobowiązuję się do niezwłocznego zgłaszania wszelkich zmian zadeklarowanych we wniosku 

istotnych ze względu na uczęszczanie mojego dziecka do świetlicy szkolnej. 

5. Oświadczam, że wszelkie informacje w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą i jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

V. Informacje dla rodziców 

1. Rodzice zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy szkolnej : 6.45 – 17.45. 

2. W razie nieodebrania dziecka ze świetlicy oraz braku kontaktu z jego rodzicami/ opiekunami 

prawnymi, dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom. 

3. Zwalnianie dziecka z zajęć świetlicowych odbywa się tylko w oparciu o zwolnienia pisemne 

od rodzica/ opiekuna prawnego. 

4. W przypadku rezygnacji z opieki w świetlicy szkolnej rodzice zobowiązani są do wypełnienia 

stosownego dokumentu. 

PROSZĘ O OBJĘCIE MOJEGO DZIECKA OPIEKĄ ŚWIETLICOWĄ OD DNIA  ………………… 

 

…………………………                                       ………………………/…………………………… 

(miejscowość i data)                                              podpis matki       /      podpis ojca 

 

 


