
Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka. 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SP 51 

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-16.30.  

I. Dane dziecka oraz rodziców/opiekunów prawnych dziecka 

Imię i nazwisko 
dziecka 

 Klasa  

Data i miejsce 
urodzenia dziecka 

 

Adres zamieszkania 
dziecka 

 

Imiona i nazwiska 
rodziców/opiekunów 

prawnych 

 

Telefony kontaktowe:  

Matka/prawna 
opiekunka: 

Ojciec/prawny 
opiekun: 

 

Inne:  
 

Dodatkowe 
informacje mające 

wpływ na 
funkcjonowanie 
dziecka w szkole 

(choroby, alergie itp.) 

 

Miejsce pracy 
matki/prawnej 

opiekunki: 

 

Miejsce pracy 
ojca/prawnego 

opiekuna: 

 

 

II. Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź: 

• Czy dziecko powinno odrabiać lekcje w świetlicy? 

□ Tak, jeśli chce 

□ Nie  

 

 

 



• Informacja o wykorzystaniu danych osobowych (imię) oraz wizerunku dziecka 

(umieszczaniu zdjęć indywidualnych i grupowych z zajęć, imprez, konkursów odbywających 

się w świetlicy na stronie internetowej szkoły, facebookowej stronie świetlicy oraz gazetce 

świetlicowej): 

□ Wyrażam zgodę 

□ Nie  wyrażam zgody 

• Informacja o powrotach dziecka do domu:  

□ Wyrażam zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy o godzinie …………………………. 

□ Nie wyrażam zgody na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy. 

 ………………………………………… 

czytelny podpis  

III. WAŻNE: 

• Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej osobiście przez rodziców/opiekunów prawnych lub 
przez osoby upoważnione i zgłoszone PISEMNIE wychowawcom świetlicy, innym osobom 
dziecko nie zostanie wydane. 
 

• Ze względu na dużą liczbę dzieci w pierwszej kolejności zapisywane są dzieci obojga 
pracujących rodziców. 
 

• Dziecko może samodzielnie wyjść ze świetlicy po podpisaniu przez rodziców/opiekunów 
pisemnej zgody na samodzielny powrót do domu wraz z określoną godziną wyjścia dziecka. 
 

• Dzieci będą wypuszczane ze świetlicy na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne na podstawie 
pisemnej informacji od rodziców/opiekunów prawnych. 
 

• W przypadku, gdy jedno z rodziców ma odebrane lub ograniczone prawa rodzicielskie do 
opieki nad dzieckiem, należy niezwłocznie dostarczyć dokumenty do sekretariatu szkoły. 
 

• W świetlicy obowiązuje regulamin świetlicy, z którym dziecko jest zapoznawane we 
wrześniu. 
 

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

• 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 sprzętu stanowiącego wyposażenie 
świetlicy. 
 

• W świetlicy przez cały rok szkolny obowiązuje zmiana obuwia. 
 

• Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy  
u wychowawcy (np. do toalety, biblioteki, itp.) 
 



• Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty. Prosimy, aby 
dzieci nie przynosiły do szkoły wartościowych przedmiotów np. telefonów komórkowych, 
MP3, PSP itd. 
 

• Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz 
niezwłocznej aktualizacji danych. 
 

• Dzieci ze świetlicy odbierają rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione 
pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym 
wychowawcę świetlicy. 
 

• Uczniowie którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców  mogą samodzielnie wychodzić ze 
świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić opiekunowi pełniącemu  dyżur. 
 

• O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą 
powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie z datą i podpisem. 
 

• Nauczyciele-wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, 
pedagogiem i psychologiem szkolnym, celem rozwiązywania napotkanych trudności 
wychowawczych. 
 

• Dobrowolna, roczna wpłata na fundusz świetlicy wynosi 30 zł (pieniądze przeznaczane są na 
organizację imprez świetlicowych, zakup gier, zabawek, przyborów plastycznych, nagród dla 
dzieci itp.). 
 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem pracy świetlicy. 
Zobowiązujemy się do przestrzegania regulaminu świetlicy oraz do ścisłej współpracy 
z personelem świetlicy w celu  zapewnienia  dziecku najlepszych warunków pobytu w 

świetlicy. 

 
…………………………………………………………………………. 

data, podpis rodziców/ opiekunów dziecka 
 
 

Zajęcia pozalekcyjne, w których dziecko bierze udział na terenie szkoły(np.:  j. angielski, gry, 
logopeda, terapia pedagogiczna itp.): 
 
................................................................................................................................................................... 

(rodzaj zajęć, dzień tygodnia, godz.) 

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

(rodzaj zajęć, dzień tygodnia, godz.) 

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

(rodzaj zajęć, dzień tygodnia, godz.) 

 
 

W przypadku jakichkolwiek zmian w planie zajęć dodatkowych dziecka informacje w formie 

pisemnej należy przekazać bezpośrednio do nauczycieli świetlicy. 



1. Osoby upoważnione do odbioru dziecka (proszę wypełnić drukowanymi literami): 

WAŻNE: Osoba upoważniona do odbioru dziecka podpisem potwierdza zgodę na 

wykorzystanie danych osobowych dla celów związanych z funkcjonowaniem szkoły i świetlicy. 

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

imię i nazwisko                             tel. kontaktowy              seria i nr dowodu osobistego              podpis osoby upoważnionej do odbioru dziecka 

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

imię i nazwisko                             tel. kontaktowy              seria i nr dowodu osobistego              podpis osoby upoważnionej do odbioru dziecka 

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

imię i nazwisko                             tel. kontaktowy              seria i nr dowodu osobistego              podpis osoby upoważnionej do odbioru dziecka 

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

imię i nazwisko                             tel. kontaktowy              seria i nr dowodu osobistego              podpis osoby upoważnionej do odbioru dziecka 

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

imię i nazwisko                             tel. kontaktowy              seria i nr dowodu osobistego              podpis osoby upoważnionej do odbioru dziecka 

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

imię i nazwisko                             tel. kontaktowy              seria i nr dowodu osobistego              podpis osoby upoważnionej do odbioru dziecka 

 

 

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

informacje w formie pisemnej należy przekazać bezpośrednio do nauczycieli świetlicy. 

 

2. Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie Zgłoszenia dziecka 

do świetlicy dla celów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym oraz dla celów związanych z 
funkcjonowaniem szkoły i świetlicy  zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

 

 

 

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

miejscowość, data                                                                                                                       czytelny podpis rodziców/opiekunów 


