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pieczęć szkoły 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO ŚWIETLICY 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR14 W LUBLINIE 
 

Proszę o przyjęcie  ................................................ ur. dn. ................................ w …………………… 

                                       (imię i nazwisko dziecka)                                                                                                                                                                   

do świetlicy na ........ godzin dziennie.      Pesel dziecka …………………………  Klasa ………..…. 

 

Dane o sytuacji rodzinnej dziecka: 

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

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów) ............................................................................................ 

Adres zamieszkania rodziców (opiekunów) .......................................................................................... 

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

Matka dziecka (opiekunka) pracuje w ................................................................................................... 

na stanowisku ...................................... w godz. .................. tel. .................... tel. kom 

………………. 

                                                              

Ojciec dziecka (opiekun) pracuje w ...................................................................................................... 

na stanowisku ...................................... w godz. ................ tel. .................... tel. kom ……………….. 

 

Dodatkowe informacje o dziecku lub rodzinie, np.: niepełnosprawność, choroby przewlekłe, wady 

rozwojowe dziecka itp. 

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

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

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

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

zainteresowania, uzdolnienia: 

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

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

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

 

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie  na niniejszej karcie informacje są zgodne 

ze stanem faktycznym. 
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Dnia ............................                                                     ……………………………………... 
                                                                                                                                                           podpis rodzica (opiekuna) 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) 

 

1. Upoważniam wymienione poniżej osoby do odbierania mojego dziecka ze świetlicy 

szkolnej i ponoszę za to pełną odpowiedzialność. 

(Proszę o wpisanie imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz numeru dowodu osobistego -  tutaj 

nie wpisujemy nazwisk rodziców-opiekunów) 

 

a) ………………………………………………………………………………………………… 

b) ………………………………………………………………………………………………… 

c) ………………………………………………………………………………………………… 

d) ………………………………………………………………………………………………… 

 

Lublin, dnia ............................                                                     ……………………………………... 
                                                                                                                                                             podpis rodzica (opiekuna) 

 
2. Wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu mojego dziecka ze świetlicy szkolnej 

i ponoszę za to pełną odpowiedzialność. 

 

Lublin, dnia ............................                                                     ……………………………………... 
                                                                                                                                                             podpis rodzica (opiekuna) 

 

3. Wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu mojego dziecka z busa szkolnego 

i ponoszę za to pełną odpowiedzialność 

(Wypełniają rodzice dzieci dojeżdżających). 

 

Lublin, dnia ............................                                                     ……………………………………... 
                                                                                                                                                              podpis rodzica (opiekuna) 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka do celów 
związanych z procesem opiekuńczo – wychowawczym w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 14 
w Lublinie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 
r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) dla celów związanych z funkcjonowaniem szkoły 
tj. umieszczania na tablicach ogłoszeń oraz szkolnej stronie WWW: 

− wizerunku dziecka utrwalonego na zdjęciach ze szkolnych uroczystości, imprez i innych 
wydarzeń świetlicowych i szkolnych, 

− danych dziecka w postaci imienia, nazwiska i klasy umieszczanych w związku z jego 
ewentualnymi osiągnięciami lub udziałem w różnych wydarzeniach organizowanych przez 
świetlicę, szkołę. 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem świetlicy oraz zobowiązuję się do przestrzegania 
go i ścisłej współpracy z wychowawcami świetlicy w celu zapewnienia dziecku jak najlepszych 
warunków pobytu 
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Lublin, dnia ............................                                                     ……………………………………... 
                                                                                                                                                             podpis rodzica (opiekuna) 

 

 
 
 
 
 
PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE: 

 

 

1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach od 6.30 do 18.00. W razie nieodebrania dziecka 

ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego rodzicami/prawnymi 

opiekunami/ dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom policji. 

 

2. Zwalnianie dziecka z zajęć świetlicowych wymaga pisemnego usprawiedliwienia. 

 

3. Rodzice osobiście przyprowadzają uczniów do świetlicy i przekazują  nauczycielowi 

świetlicy. 

 

4. Odpowiedzialność nauczyciela - wychowawcy świetlicy za ucznia rozpoczyna się z chwilą 

przyprowadzenia go do świetlicy i zgłoszenia tego faktu nauczycielowi świetlicy. 

 

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

lub przez osoby upoważnione i zgłoszone pisemnie wychowawcom świetlic, innym osobom 

dziecko nie zostanie wydane. 

 

6. Samodzielnie wyjść ze świetlicy może wyłącznie dziecko posiadające pisemną zgodę 

rodziców/prawnych opiekunów/ na samodzielny powrót do domu. Zgoda rodzica/prawnego 

opiekuna/ wyrażona telefonicznie nie będzie brana pod uwagę przez nauczyciela- 

wychowawcę świetlicy. 

 

7. Pozostałe kwestie funkcjonowania świetlicy szkolnej są ujęte w Regulaminie Świetlicy. 

 

 

 

 

 

 

Lublin, dnia ............................                                                     ……………………………………... 
                                                                                                                                                          podpis rodzica (opiekuna) 

 

 

 


