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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

KARTĘ WYPEŁNIAJĄ RODZICE LUB PRAWNI OPIEKUNOWIE DZIECKA 

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

klasa …........    

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

Telefon domowy ………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko matki................................................................tel............................................ 

Imię i nazwisko ojca.....................................................................tel........................................... 

Dodatkowe informacje o stanie zdrowia dziecka ważne dla szkoły. 

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

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

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

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

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem 

faktycznym. 

 

Dziecko będzie opuszczać świetlicę: 

 samodzielnie (dzieci powyżej 7 roku życia) o godzinie …………………………………… 

(należy koniecznie wpisać konkretną godzinę, o której dziecko powinno wychodzić ze 

świetlicy) 

 

 pod opieką: 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
Rodzaj pokrewieństwa  

lub znajomości 

1.  

2.  

 

Świnoujście …............................ 

                                        data  

 

 

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

                               podpis matki                                                                       podpis ojca     
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                                                         ……………………………………….. 

         Miejscowość, dnia 

……………………………………………… 

    pieczęć zakładu pracy/własnej firmy 

 

 

 

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU 

 

Zaświadcza się że Pan/Pani ………………………………………...………………………………………………….. 

nazwisko i imię 

jest zatrudniony/zatrudniona w ………………….……………………………………………………………………. 

 

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

nazwa i zdres zakładu pracy lub w przypadku samozatrudnienie nazwa firmy  i aktualne zaświadczenie o aktualności wpisu 

do ewidencji działalności gospodarczej 

 

Zaświadczenie wydaje się w celu potwierdzenia placówce oświatowej: 

 

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

                                                                      nazwa  adres placówki oświatowej 

iż wykonywanie przez w/w osobę obowiązków służbowych uniemożliwia sprawowanie 

opieki nad dzieckiem od dnia 1 września 20….. roku. 

 

 

 

      …………………………………….……………………….. 

      podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia 

 

            

            

      ……………………………….……………………………… 

       nr telefonu kontaktowego 
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..............................................................................................  

                   imiona i nazwiska rodziców  

  

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

                           adres zamieszkania   

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ   

  

Upoważniam/y do odbioru ze świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka 

Sucharskiego w Świnoujściu naszego dziecka:    

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

        imię i nazwisko dziecka  

 

następujące osoby :  

 

1. ............................................................................................................................. ............................................................

imię i nazwisko                              miejsce zamieszkania           

                      

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

nr dowodu osobistego               nr telefonu    

 

 

2. ............................................................................................................................. ............................................................

imię i nazwisko                              miejsce zamieszkania          

                       

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

nr dowodu osobistego               nr telefonu    

Jednocześnie oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za 

bezpieczeństwo  dziecka od momentu jego odbioru ze świetlicy szkolnej przez wskazaną osobę.                             

Ponadto zobowiązujemy się pisemnie zgłaszać wychowawcom świetlicy fakt niezaplanowanych 

zmian dotyczących powierzenia opieki nad naszym dzieckiem. 

W razie nie dotrzymania formalności w tym zakresie przyjmujemy do wiadomości, iż dziecko 

nasze nie zostanie wydane osobom postronnym.   

Świnoujście, dnia ……………… 20…. r.   

 

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

               podpis matki                                                 podpis ojca 
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PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE: 

1. Odpowiedzialność nauczyciela — wychowawcy świetlicy za dziecko rozpoczyna się  

z chwilą przybycia ucznia do świetlicy. 

2. Rodzice zobowiązani są do uzupełniania na bieżąco dokumentacji związanej z 

pobytem dziecka w świetlicy (aktualizowania numerów telefonów, danych o stanie 

zdrowia dziecka itp.). 

3. Dziecko chore; przeziębione, z gorączką, bólem brzucha nie powinno przebywać  

w świetlicy. Rodzice dzieci z takimi objawami będą proszeni do szkoły w celu 

odebrania dziecka. 

4. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe 

przynoszone do świetlicy przez dzieci (np. telefony komórkowe, zabawki, pieniądze 

itp.)  

5. Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej osobiście przez rodziców lub przez osoby 

upoważnione i zgłoszone pisemnie wychowawcom świetlicy, innym osobom dziecko 

nie zostanie przekazane. 

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

rodziców. Zgoda rodzica wyrażona telefonicznie nie będzie brana pod uwagę 

przez nauczyciela – wychowawcę świetlicy. 

7. W świetlicy obowiązuje obuwie zamienne.  

8. Rodzice dziecka/prawni opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania godzin 

otwarcia świetlicy szkolnej 6.30 – 16:15. 

 

 

………………………….   ……………………………………………….. 

 data      czytelny podpis rodziców 

  

 

 


