
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

W  SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIEKOSZOWIE 

na rok szkolny 2020/2021 

 

 

     Proszę o przyjęcie mojego dziecka                                                                                                                            

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

ucznia klas/ uczennicy klasy ............... do świetlicy szkolnej w   ......................................................... . 

Podpisy rodziców/ opiekunów 

prawnych:  ............................................................................................. 

 

                                                            

I. Dane osobowe: 

Data i miejsce urodzenia dziecka ......................................................................................................... 

Adres zamieszkania............................................................................................................................... 

II. Kryteria zapisów ucznia do świetlicy szkolnej 

Przyczyny uzasadniające ubieganie się o miejsce w świetlicy (należy podkreślić wybraną 

odpowiedź): 

• dziecko musi dłużej przebywać w szkole ze względu na fakt pracy obojga rodziców, 

• dziecko musi dłużej przebywać w szkole ze względu na fakt dojazdów do szkoły, 

• z innych przyczyn lub okoliczności – jakich? (proszę wymienić 

poniżej) ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

III. Dane rodziców 

Matka dziecka Ojciec dziecka 

Imię i nazwisko: 

 

Imię i nazwisko: 

 

Telefon kontaktowy: 

 

Telefon kontaktowy: 

 

Miejsce zatrudnienia: 

 

Miejsce zatrudnienia: 

 

Godziny pracy: 

 

Godziny pracy: 

 

IV. Inne uwagi o dziecku (stałe choroby, uczulenia, problemy rozwojowo-zdrowotne, 

zainteresowania………………………………………………………………………………………

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

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

 



V. Odbiór dziecka ze świetlicy szkolnej 

Dziecko będzie odbierane ze świetlicy (właściwe zakreślić kółkiem): 

• PRZEZ RODZICÓW 

• BĘDZIE WYCHODZIĆ DO DOMU SAMODZIELNIE* 

Wyjście ze świetlicy o godzinie: 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

     

 

*Oświadczam, że wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność prawną za samodzielny powrót 

dziecka do domu 

Data……………………… Podpis   rodziców:     ……………………………………………….. 

• PRZEZ INNE UPOWAŻNIONE OSOBY 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY 

Do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej upoważniam/y następującą/e osobę/y: 

Imię i nazwisko 

 

Rodzaj pokrewieństwa               

lub znajomości 

Numer telefonu 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego ze 

świetlicy przez osobę upoważnioną. 

 

Data……………………… Podpis rodziców  ……………………………………………………….. 

 

Uczniowie klas 1-3 dostarczają do wychowawców świetlicy szkolnej w ramach wyprawki uczestnika 

zajęć świetlicowych, wymienione poniżej artykuły: 

• ryza papieru ksero, 

• blok technicznyA3 biały lub kolorowy, 

• grube kredki ołówkowe lub farby plakatowe, 

• klej Magic ze specjalną końcówką lub klej biurowy w sztyfcie. 

Dodatkowo przez cały rok szkolny można przekazywać do świetlicy będące w dobrym stanie: gry, 

puzzle, klocki, zabawki, książeczki dla dzieci, czasopisma, kolorowanki, itp. rzeczy do wykorzystania 

na zajęciach. 


