
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Łajskach 

na rok szkolny 2017/2018 

(Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka) 

                                                         

Dane dziecka: 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………… data urodzenia: ……………………………… Klasa …………. 

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

Rodzina dziecka: 

Ojciec/opiekun prawny 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy: ………………………………………… 

Miejsce pracy ojca: ……………............................................................... Pieczątka zakładu pracy: …………………………… 

Matka/opiekunka prawna  

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy: ………………………………………… 

Miejsce pracy matki: …………………………………………………………………… Pieczątka zakładu pracy: …………………………… 

Dodatkowe informacje o dziecku /przeciwwskazania, choroby, itp./:  

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

Proszę w kilku słowach napisać o swoim dziecku / zainteresowania, zdolności, jak najchętniej spędza wolny 
czas, co sprawia dziecku trudności itp./ 

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

Oświadczam, iż dane zawarte w niniejszej karcie są zgodne ze stanem faktycznym. 

Oświadczenie 

1. Ja niżej podpisana /y/ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność prawną za samodzielny powrót mojego dziecka  
…………………………………………………………………………….. Klasa ……………………. do domu / proszę określić dni i godziny/ 

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

2. Dziecko będzie odbierane ze świetlicy około godziny ……………. wyłącznie przez niżej wymienione osoby: 

* * 

* * 

*                                                                                                   * 

3. Upoważniam nieletniego/nieletnią ………………………………………………………………….do odbioru mojego dziecka ze 
świetlicy szkolnej. 

                                                                       Imię, nazwisko, nr. legitymacji szkolnej 



Mamy świadomość, iż świetlica szkolna odpowiada za bezpieczeństwo dziecka w godzinach pracy, czyli od 

godziny 7:00 do godziny 17:00 od momentu zapisania się dziecka na listę obecności ( dzieci z klas 0-3 po 

lekcjach są przyprowadzane przez nauczycieli) 

W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu informacje w formie 

pisemnej należy przekazać bezpośrednio wychowawcy świetlicy. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem 

świetlicy rodzice mogą zgłaszać do kierownika świetlicy – tel. 22 782 22 83 (sekretariat szkoły)  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

..…………………………………………………………. 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

Podpisy rodziców/opiekunów prawnych 

 

DEKLARACJA 

Nazwisko i imię rodzica / opiekuna 

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

Niniejszym  deklaruję dobrowolną  składkę na fundusz świetlicy Zespołu Szkół w Łajskach  w roku 

szkolnym 2017/2018 w wysokości ................................. zł. 

***Wpłacone przez Państwa pieniądze zostaną przeznaczone na zakup materiałów potrzebnych na zajęciach plastycznych, 

muzycznych, tematycznych. 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                        

……………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                                                                                                                            
Podpisy rodziców/opiekunów prawnych 

 

 Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem Świetlicy, oraz zobowiązuję się do aktualizacji 

danych /numery telefonów kontaktowych/ oraz do ścisłej współpracy z wychowawcami świetlicy w 

celu zapewnienia dziecku jak najlepszych warunków pobytu.  

 Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka oraz prac jego autorstwa na stronie 

internetowej świetlicy szkolnej oraz w materiałach pomocniczych i edukacyjnych świetlicy szkolnej.                                                                                                                                                                                                                                                

 

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

                                                                                                                                                                                                                                                            
Podpisy: rodziców /opiekunów prawnych   

 

  


