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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SP 99 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 
(Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka) 

 
Świetlica szkolna działa na podstawie art. 105.1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2017r. poz. 59). 

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

 

Uczennicy/ucznia klasy …………….. do świetlicy szkolnej w roku szkolnym ……………./………… 

 

I. Dane  osobowe dziecka  

 

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

 

Adres zamieszkania dziecka .............................................................................................................................................. 

 

II. Dane rodziców/prawnych opiekunów:  

 

Matka (opiekun prawny)                                                                             Ojciec (opiekun prawny)  

 

............................................................                                                     ........................................................... 
(imię i nazwisko)                                                                                                  (imię i nazwisko)   

............................................................                                                           ........................................................... 
(telefon)                                                                                                                (telefon)  

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

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

............................................................                                                                          ……...................................................    
(adres zamieszkania)                                                                                             (adres zamieszkania) 

 

III. Informacje o odbieraniu dziecka ze świetlicy i samodzielnych powrotach do domu:  

Dziecko do lat 7 nie może samodzielnie poruszać się po drogach. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły 

odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie lub inne pełnoletnie osoby upoważnione przez nich osoby. 

 

Dziecko może samodzielnie opuszczać świetlicę TAK/NIE  

 

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Godziny 

 

     

 

Dziecko odbierane będzie przez: 

Lp.  Imię i nazwisko osoby 

upoważnionej do odebrania 

dziecka ze świetlicy  

Wyrażam zgodę na okazanie 

dowodu osobistego w celu 

zweryfikowania tożsamości 

Telefon Podpis osoby 

upoważnionej 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Proszę podać wszystkie osoby upoważnione do odbioru dziecka. 

 
 Świetlica szkolna odpowiada za bezpieczeństwo dziecka w godzinach swojej pracy, czyli w godz. 6:30 do17.00. 
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W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu informacje w formie pisemnej 

należy przekazywać bezpośrednio do wychowawcy świetlicy. 

 

 

IV. Ważne informacje o zdrowiu dziecku (stałe choroby, dolegliwości, powody do szczególnej uwagi ze strony 

wychowawcy): 

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

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

 

.Wrocław, dnia.........................                                 ......................................................................................................... 

                                                                       (czytelny podpis obojga rodziców/prawnych opiekunów)  

 

 
OŚWIADCZENIA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) 

 

 Wyrażam zgodę na wyjście dziecka, podczas jego pobytu w świetlicy, pod opieką wychowawcy poza teren szkoły 

(np. plac zabaw, do parku, muzeum, itp.) TAK/NIE 

 

 Informacje o separacji, rozwodzie rodziców, ograniczeniu lub pozbawieniu prac lub inne ważne informacje 

dotyczące dziecka składam w osobnym oświadczeniu TAK/NIE 

 

 

 Po zakończeniu pracy świetlicy i nieodebraniu dziecka, stosowane są „Procedury obowiązujące w świetlicy” 

włącznie z powiadomieniem Policji. 

 

W związku z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002. Nr 101 po. 926 

ze zm.) wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych w sprawach związanych z opieką w świetlicy 

szkolnej.  

 
W przypadku jakichkolwiek zmian (nr adresu, nr telefonu, itp.) zobowiązuję się do jak najszybszego 

poinformowania o zaistniałym fakcie wychowawcę świetlicy.  

 

Oświadczam, iż zapoznałem (-am) się z obowiązującym w Szkole Podstawowej nr 99 we Wrocławiu Regulaminem 

świetlicy i obowiązującymi procedurami i zobowiązuje się przestrzegać ustaleń w nim zawartych. 

 

 

 

Wrocław, dnia ...........................                    .........................................................................................................              
                                                                (czytelny podpis obojga rodziców/prawnych opiekunów)  

 

 

 

 

 
REGULAMINY I PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ 

SZKOŁY. 

 

 

 

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem, świadoma(my) odpowiedzialności 

karnej z art. 271 KK 

 

………………………………………… 
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)    


