
Załącznik 1  

                                                                                                                                                                       

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY 

                                      SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W SOSNOWCU 

                                                          Rok szkolny ……………………. 

Proszę o przyjęcie dziecka……………………………………………………………………………….. 

urodzonego ………………………………w …………………………………ucznia klasy……………  

do świetlicy szkolnej 

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………….. 

1.Dane dotyczące  rodziców/ opiekunów: 

           Matka/ opiekunka            Ojciec/ opiekun 

Imię 

 

 

 

 

 

Nazwisko 

 

 

 

 

 

Telefon kontaktowy 

 

 

 

 

 

Potwierdzenie zatrudnienia 

oświadczenie rodzica z 

własnoręcznym podpisem 

 

 

 

 

 

*w przypadku ograniczonej  ilości miejsc pierwszeństwo w objęciu opieką świetlicy mają dzieci 

obojga rodziców pracujących, uczniowie klas I - III        

2.  Sposoby opuszczania świetlicy szkolnej przez dziecko. 

L. p Sposób opuszczania świetlicy              TAK             NIE 

1. Pod opieka jednej ze wskazanych poniżej osób   

2. Samodzielnie   

 

3. Jeśli dziecko opuszcza świetlicę samodzielnie należy wskazać godzinę wyjścia dziecka. 

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

4. Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy: 

L. p           Imię               Nazwisko        Stopień pokrewieństwa 

    

    

    

    

    

    

    



5. W czasie zmiany sytuacji rodzinnej dziecka, rodzice/prawni opiekunowie proszeni są                              

o niezwłoczne zgłoszenie aktualnej sytuacji. 

6. Dodatkowe informacje o dziecku: 

Stałe choroby np. alergie itp. ……………………………………........................................................... 

Zainteresowania dziecka …………………………………………......................................................... 

Czy dziecko powinno odrabiać prace domowe w świetlicy szkolnej? …………………....TAK/NIE 

Co zdaniem Państwa powinniśmy jeszcze wiedzieć o dziecku ………………………………………… 

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

Informacje dotyczące danych osobowych dziecka i jego rodziny zgodne z Rozporządzeniem MEN                

z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły 

placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów 

tej dokumentacji (Dz. U. 2017r.,poz.1646) są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych 

okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Są udostępniane tylko nauczycielom szkoły, 

którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. 

Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę. 

Informacje dla rodziców 

1. Świetlica szkolna czynna jest w godzinach wynikających z zapotrzebowania rodziców               

w danym roku szkolnym. 

2. Opieką doraźną świetlica obejmuje wszystkich uczniów. 

3. Wychowawca świetlicy ponosi pełna odpowiedzialność za dzieci pozostające pod opieką 

wyłącznie w godzinach pracy świetlicy.  

4. O obecności dzieci pozostawionych w szkole po godzinach pracy świetlicy informowana 

będzie Policja.                                                                                                                       

5. Kontakt rodziców z wychowawcą świetlicy przez sekretariat szkoły w godzinach –                              

8:00 – 15:30 pod nr Tel. 32 266 15 16. 

6. Wydłużenie czasu pobytu dziecka w świetlicy szkolnej po rozmowie telefonicznej nie jest 

wiążące dla wychowawcy świetlicy, który nie ponosi prawnej odpowiedzialności. 

 

Data  …………………                                                                   Czytelny podpis 

 

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

 

Oświadczamy, że jesteśmy świadomi tego, że po godzinie 16:30 nasze dziecko przebywa    

w szkole na wyłączną naszą odpowiedzialność. 

Przyjmujemy do wiadomości, że po wskazanej godzinie w szkole nie ma możliwości, aby 

dziecko przebywało pod opieką osoby dorosłej. 

 

Data ……………………             Czytelne podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów 

 

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


