
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
ucznia klasy IV,V,VI,VII,VIII szkoły podstawowej 

na rok szkolny 2018/19 

 

Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej 

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

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

 

Imiona i nazwiska rodziców  

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

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

 
Numery telefonów 

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

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

 

 

Ważne informacje o zdrowiu dziecku (stałe choroby, dolegliwości, powody do szczególnej uwagi                                 

ze strony wychowawcy): 

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

 

Oświadczam, iż zarówno ojciec i matka pracują zawodowo (pozostają w stosunku pracy, prowadzą 

działalność gospodarczą). 

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

         (data, podpis rodzica) 

 

 

Oświadczam, że dziecko dojeżdża do szkoły autobusem. 

 

 

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

 

 

 

 

Przewidywane godziny pobytu dziecka na świetlicy. Proszę zaznaczyć a) lub b). 

a) Oczekiwanie na lekcję/autobus (zaznaczyć w przypadku dojazdu autobusem) 

b) Inne (proszę wypisać odpowiednie godziny w tabeli poniżej): 

 

Dzień tygodnia Godziny pobytu na świetlicy 

Poniedziałek  

Wtorek  

Środa  

Czwartek  

Piątek  
 

 

 



 

 

INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY 
 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu. Jednocześnie 

informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu. (podpisać 

w przypadku dojeżdżania autobusem). 

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

         (data, podpis rodzica) 
 

 

Wyrażam zgodę na samodzielny pieszy powrót dziecka ze szkoły w przypadku długiego 

oczekiwania na autobus lub innej przyczyny. Informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność                

za powrót dziecka do domu. Jednocześnie zobowiązuję się do wcześniejszego poinformowania 

wychowawcy świetlicy o planowanym pieszym powrocie dziecka ze szkoły. 

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

         (data, podpis rodzica) 
 

 

 

W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu 

informacje należy przekazywać bezpośrednio do wychowawcy świetlicy. 

Oświadczam, że  zapoznałam/em się z regulaminem świetlicy i zobowiązuję się do jego 

przestrzegania.  

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. 

 

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


