
           KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

                     przy PSP 2 im. ORŁA BIAŁEGO w WAŁBRZYCHU 

                                        NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

I. DANE DZIECKA 

Imię nazwisko………………………………………………………………………………………………….. 

klasa……………………... wychowawca……………………………………………………………………… 

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

Telefony kontaktowe rodziców / opiekunów: 

………………………………….. (matka)                                      …………………………………..  (ojciec) 

II. CZAS POBYTU W ŚWIETLICY 

      DNI 

TYGODNIA 

PONIEDZIAŁEK     WTOREK      ŚRODA  CZWARTEK     PIĄTEK 

Przed lekcjami - 

- od godz. 

 

 

    

Po lekcjach – 

- do godz. 

 

 

    

Wyjście na 

dodatkowe 

zajęcia – na 

terenie szkoły 

(godziny od do) 

     

  

III.OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA  

L.P.          IMIĘ I NAZWISKO   NR DOWODU     

  OSOBISTEGO 

      TELEFON    

 KONTAKTOWY 

           RODZAJ 

POKREWIEŃSTWA 

 1.     

 2.     

 3.     

 4.     

 5.     

 6.     

 

IV. ZGODA NA SAMODZIELNY POWRÓT DZIECKA: 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne wyjście mojego dziecka ( powyżej 7 roku życia ) 

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



o godzinie …………… ( należy wpisać konkretną godzinę wyjścia ) ze świetlicy szkolnej. 

Jednocześnie jestem świadom całkowitej odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka w czasie samodzielnego 

powrotu ze świetlicy. 

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

                                                                                          podpisy rodziców / opiekunów prawnych  

V. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 

1.  Zainteresowania / uzdolnienia………………………………………………………………………………. 

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

2. Niezbędne informacje o problemach zdrowotnych dziecka warunkujących pobyt w świetlicy 

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

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

3. Czy oczekujecie Państwo, że dziecko – w miarę możliwości -   odrobi prace domowe  

tak                                                               nie 

Oświadczam, że wszystkie przedstawione przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE: 

1. Świetlica szkolna jest czynna w dniach nauki szkolnej w godzinach 7:00-16:30. Rodzice dziecka 

(opiekunowie prawni) zobowiązani są do przestrzegania godzin pracy świetlicy. 

2. Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej osobiście przez rodziców/prawnych opiekunów lub przez 

osoby upoważnione wpisane w karcie, innym osobom dziecko nie zostanie wydane. 

3. Dziecko może samodzielnie wyjść ze świetlicy tylko i wyłącznie na podstawie informacji 

zamieszczonej w niniejszej karcie. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna wyrażona telefonicznie nie 

będzie brana pod uwagę. 

4. Dzieci będą wypuszczane ze świetlicy na zajęcia dodatkowe pozalekcyjne na podstawie informacji od 

rodziców, zawartej w niniejszej karcie.  

5. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza u wychowawcy potrzebę wyjścia ze świetlicy 

(np. do toalety, biblioteki itp.) . 

6. W świetlicy przez cały rok szkolny obowiązuje zmiana obuwia. 

7. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania obowiązującego regulaminu. 

8. W przypadku rezygnacji z pobytu dziecka w świetlicy, rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są 

niezwłocznie powiadomić o tym wychowawcę świetlicy. 

 

 

       ………………………………….                              1.………………………………………………… 

                             data                                                       2…………………………………………………. 

                                                                                          czytelne podpisy rodziców / opiekunów prawnych 
Potwierdzenie zatrudnienia matki / prawnego opiekuna 

 

 

 
 

 

 
 

 

Potwierdzenie zatrudnienia ojca / prawnego opiekuna 

 

 


