
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

W ZESPOLE SZÓŁ NR 5 W PŁOCKU  

W ROKU SZKOLNYM .........………... 
 

1.DANE OSOBOWE DZIECKA  

Imię i nazwisko dziecka .…………..………………………………………………………………… 

Klasa …….…………………………...………………………………………………………...…….. 

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

2. DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego ……………………………………………………...…... 

Telefon komórkowy matki/opiekuna prawnego ……………………………………………………... 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego …………………………………………...………………. 

Telefon komórkowy ojca/opiekuna prawnego ………………………………...…………………….. 

3. CZAS POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ: 

Dzień tygodnia Przed rozpoczęciem zajęć 

lekcyjnych (od godziny): 

Po zakończeniu zajęć lekcyjnych 

(do godziny): 

poniedziałek   

wtorek   

środa   

czwartek   

piątek   

4. OŚWIADCZENIE RODZICÓW DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA  

(nie jest wymagana pieczątka zakładu pracy) właściwe proszę podkreślić 

I. Matka/opiekun prawny 
1. pozostaję w zatrudnieniu w ramach stosunku 

pracy lub umowy cywilnoprawnej 

2. pozostaję w samozatrudnieniu 

 

…………………………………………………… 

data i podpis czytelny matki/opiekuna prawnego 

II. Ojciec/opiekun prawny 
1. pozostaję w zatrudnieniu w ramach stosunku 

pracy lub umowy cywilnoprawnej 

2. pozostaję w samozatrudnieniu 

 

………………………………………………….. 
data i podpis czytelny ojca/opiekuna prawnego 

 

W przypadku braku kontaktu z rodzicami dziecka należy skontaktować się z: 

 

………………………………………………………………...……………………...………………. 
imię i nazwisko/stopień pokrewieństwa/numer telefonu 

5. Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej Zespołu Szkół nr 5  

w Płocku w roku szkolnym ………………….  

L.P. imię i nazwisko osoby upoważnionej  

do odbioru dziecka 
rodzaj i numer dokumentu 

ze zdjęciem (okazywany 

przy odbiorze) 

telefon kontaktowy Podpis 

rodzica/opiekuna 

prawnego 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

 

 



- Oświadczam, iż osoby przeze mnie upoważnione zapewnią dziecku pełne bezpieczeństwo oraz  

biorą na siebie pełną odpowiedzialność za dziecko z chwilą odbioru ze świetlicy szkolnej.  

 

………………………………………………………….. 
czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 
 

- Wyrażam/ nie wyrażam zgody (właściwe podkreślić) na samodzielny powrót dziecka do domu ze świetlicy 

szkolnej o godzinie …………………….. 

 

………………………………………………………….. 
czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 
 

- Oświadczam, iż biorę całkowitą odpowiedzialność za jego życie i zdrowie z chwilą  

samodzielnego wyjścia ze świetlicy szkolnej do domu. 

 

………………………………………………………….. 
czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 
 

- Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem świetlicy szkolnej a informacje zawarte  

w karcie zgłoszenia są zgodne ze stanem faktycznym 

 

………………………………………………………….. 
czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 
 

6. DODATKOWE INFORMACJE: 
Czy dziecko będzie korzystało z zajęć pozalekcyjnych?       TAK/NIE 

Czy dziecko będzie odrabiało lekcje w świetlicy?                TAK/NIE 

Inne informacje, które Państwa zdaniem ważne są w pracy z dzieckiem: 

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

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

……………………………………………………………………………………… 

- Odpowiedzialność nauczyciela (wychowawcy świetlicy) za dziecko rozpoczyna się z chwilą przybycia 

do świetlicy po odnotowaniu obecności w dzienniku. 

- Dzieci odbierane są ze świetlicy szkolnej osobiście przez rodziców/opiekunów prawnych lub  

przez osoby upoważnione zgodnie z kartą zgłoszenia dziecka do świetlicy (na podstawie dokumentu 

tożsamości). 
- Odbiór dziecka należy niezwłocznie przed odbiorem zgłosić wychowawcy świetlicy. 

- W wyjątkowych sytuacjach możliwy jest odbiór dziecka ze świetlicy przez inną osobę niż  

wskazana w karcie zgłoszenia. Możliwe to jest jednak wyłącznie na podstawie prawidłowo  

wypełnionego druku jednorazowego upoważnienia do odbioru dziecka.  

- Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do przestrzegania godzin otwarcia świetlicy szkolnej. 

 

………………………………………………………… 

data i czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych  

 

______________________________________________________________________________ 

DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ 

Komisja Kwalifikacyjna pozytywnie/negatywnie rozpatrzyła wniosek  

o przyjęcie ucznia do świetlicy szkolnej 

 

 

podpis przewodniczącego komisji: …………………………………………………….. 


