
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

na rok szkolny…………../…………… 

 

I. Dane osobowe dziecka 

Imiona i nazwisko  
 

Klasa  

Data i miejsce 
urodzenia 

 

PESEL  

Miejsce zamieszkania  
 

 

II. Dane osobowe rodziców ( opiekunów prawnych) 

Imiona i nazwiska rodziców Numer telefonu kontaktowego 

 
 

 

 
 

 

Miejsce zamieszkania  
Rodziców 
 

 
 

 

 

III. Informacje szczegółowe mające wpływ na przyjęcie dziecka do świetlicy 

( np. czy dziecko korzysta z organizowanego dojazdu do szkoły, trudna sytuacja rodzinna 

dziecka) 

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

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

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

IV. Informacje o zdrowiu dziecka 

a) : astma, alergie, padaczka, choroba serca, choroby reumatyczne, choroby nerek 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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b) dolegliwości lub objawy, które występują u dziecka: omdlenia, drgawki z utratą 

przytomności, częste bóle głowy, zaburzenia równowagi, częste wymioty, krwotoki z nosa, 

ataki duszności, bezsennośd, przewlekły kaszel, szybkie meczenie sie, częste bóle głowy, bóle 

stawów, napady agresji. 

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

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

c) stale zażywane leki: 

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

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

 

V. Informacje o szczególnych zainteresowaniach lub uzdolnieniach dziecka 

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

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

VI. Informacje o czasie pobytu dziecka w świetlicy 

Dzieo tygodnia Godzina przyjścia Godzina wyjścia 

Poniedziałek   

Wtorek   

Środa   

Czwartek   

Piątek   

 

VII. Informacje o odbieraniu dziecka ze świetlicy ( osoby upoważnione do odbioru dziecka) 

Imię i nazwisko Stopieo 
pokrewieostwa 

Numer dowodu 
osobistego 

Numer telefonu 
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W przypadku zgody na samodzielny powrót dziecka do domu, rodzice ( opiekunowie prawni) 

zobowiązani są wypełnid oświadczenie: 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że dziecko…………………………………………………………………………………………………………. 

Może na moją odpowiedzialnośd samodzielnie wychodzid ze świetlicy szkolnej: 

Dzieo tygodnia Godzina 

Poniedziałek  

Wtorek  

Środa  

Czwartek  

Piątek  
Zmiany dotyczące samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy i osób upoważnionych do odbioru 

dziecka należy zgłosid na piśmie wychowawcom świetlicy. 

X. Zobowiązania 

 Zobowiązuję się do informowania o wszelkich zmianach zawartych w niniejszym 

zgłoszeniu i ich uaktualnienia. 

 Zobowiązuję się do przyprowadzenia do świetlicy tylko zdrowego dziecka. 

 Oświadczam że zapoznałem się z Regulaminem świetlicy i procedurami i zobowiązuję 

się                                          go przestrzegad. 

 Zobowiązuję się do poinformowanie dziecka o zasadach bezpieczeostwa , 

dotyczących przestrzegania zasad ruchu drogowego. 

 Zobowiązuję się również do punktualnego odbierania mojego dziecka ze świetlicy i 

jednocześnie biorę odpowiedzialnośd za bezpieczeostwo mojego dziecka 

pozostającego na terenie szkoły po godzinach pracy świetlicy. 

 

 

……………………………………………… dnia………………………………………..   

Podpis rodzica (Opiekuna prawnego)……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Podpis wychowawcy                                                                                 Podpis kierownika świetlicy 
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