
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH  

na rok szkolny ………/……… 

 

 

I. DANE OSOBOWE 

 
Imię i nazwisko dziecka 

 
 

Klasa w roku szkolnym ……./……… 

 
 

Imię i nazwisko matki (prawnego opiekuna) 

 
 

Numer telefonu 

 
 

Numer telefonu do zakładu pracy 
(numer będzie wykorzystywany wyłącznie w nagłych 

przypadkach) 

 

 

Imię i nazwisko ojca (prawnego opiekuna) 

 
 

Numer telefonu 

 
 

Numer telefonu do zakładu pracy 
(numer będzie wykorzystywany wyłącznie w nagłych 

przypadkach) 

 

 

 

II. WAŻNE INFORMACJE O ZDROWIU DZIECKA (w celu zapewnienia należytej opieki 

Państwa dziecku) 

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

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

 

Oświadczam, że ze względu na czas pracy obojga rodziców  nie jesteśmy w stanie zapewnić opiekę 

mojemu dziecku w godzinach od…………. do…………….  

 

Syn/córka będzie przebywać w świetlicy codziennie: 

 

 przed lekcjami od godziny (najwcześniej 6.30)   

………………………………………………………. 

 po lekcjach do  godziny   (najpóźniej 16.30)       

………………………………………………………. 

 lub w określone dni w godzinach  

………………………………………………………. 
 

GODZINY, W KTÓRYCH DZIECKO BĘDZIE PRZEBYWAŁO W ŚWIETLICY  

 

1. poniedziałek  od godz. do godz. 

2.  wtorek  od godz. do godz. 

3. środa od godz. do godz. 

4. czwartek od godz. do godz. 

5. piątek od godz. do godz. 

 



Dziecko będzie korzystało z obiadów TAK/NIE 

 

III. DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY UPOWAŻNIENI SĄ:  

Upoważniona osoba odbierająca dziecko powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości w celu 

identyfikacji (zapewnienia bezpieczeństwa dziecku). 
 

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

szkoły odpowiadają rodzice, opiekunowie prawni lub inne, upoważnione przez nich osoby.  
Dziecko do lat siedmiu może zostać odebrane tylko przez osobę pełnoletnią. 

 

 

L.p. 

 

Imię, 

nazwisko 

 

Stopień 

pokrewieństwa 

 

Seria i nr 

dowodu 

osobistego 

 

Kontakt telefoniczny 

 

Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych 

osobowych na potrzeby 

pracy szkoły (podpis 

osoby upoważnionej do 

odbioru dziecka) 

      

      

      

      

 

Proszę wysłać dziecko samodzielnie na moją odpowiedzialność (dotyczy uczniów, którzy 

skończyli siedem lat): 

1. poniedziałek  godz. 

2.  wtorek  godz. 

3. środa godz. 

4. czwartek godz. 

5. piątek godz. 

 

IV.DEKLARACJE. 

 

Deklaruję, że zapisując dziecko na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, wyrażam jednocześnie zgodę na odbiór 

dziecka ze świetlicy przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia. Zobowiązuję się każdorazowo powiadamiać 

pisemnie wychowawców świetlicy o wcześniejszym, samodzielnym wyjściu mojego dziecka lub jego odbiorze 

przez osoby nie podane w niniejszej deklaracji. 

V. OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

 Oświadczam, że podane przeze mnie informacje  w niniejszej karcie są prawdziwe i zobowiązuję się do 

uaktualnienia ich zgodnie ze stanem faktycznym. 

 Zapoznałem się z regulaminem obowiązującym w świetlicy (strona szkoły sp5@police.pl  zakładka 

świetlica). 

  Zobowiązuję się do współpracy z wychowawcami świetlicy w sprawach dotyczących dziecka oraz 

funkcjonowania świetlicy i odbierania mojego dziecka przed zamknięciem świetlicy – do godz. 16.30. 

 Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć, 

konkursów, wycieczek i uroczystości organizowanych przez świetlicę oraz wykorzystanie tego 

wizerunku poprzez zamieszczanie zdjęć na stronie internetowej szkoły w celu informacji i promowania 

osiągnięć dziecka.  

 

  właściwe podkreślić                                                                   Police, dnia ………………………….    
 

…………………………………….                                                    ……………………………………….       
(podpis matki/opiekunki prawnej)                                                                          (podpis ojca/opiekuna prawnego)     

mailto:sp5@police.pl

