
4. Oświadczenie rodziców w przypadku przyprowadzenia dziecka przed godziną 

otwarcia świetlicy. 

Oświadczamy, że jeżeli przyprowadzimy nasze dziecko przed godziną otwarcia 

świetlicy – 6.30, wówczas bierzemy pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie 

dziecka …………………………………………………………., które pozostaje  

   (imię i nazwisko dziecka) 

bez opieki przed rozpoczęciem pracy świetlicy. 

………………………………………………. 

czytelny podpis rodziców  

 

5. Oświadczenie rodziców  

1. Oświadczam, że zapoznałem się z przepisami regulującymi funkcjonowanie 

świetlicy szkolnej zawartymi w Regulaminie świetlicy, ze szczególnym 

uwzględnieniem czasu, w którym dzieci znajdują się pod opieką nauczycieli 

wychowawców, tzn. od godz. 6.30 do godz.16.30. 

2. Zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia wychowawców świetlicy 

szkolnej o każdorazowym odstępstwie od ustalonego czasu i sposobu 

odbierania dziecka ze świetlicy zawartego w karcie zapisu (np. 

ewentualność powrotu do domu bez opiekuna lub możliwość odebrania 

dziecka przez inne niż wskazane osoby). 

3. Warunkiem wydania dziecka ze świetlicy szkolnej osobom wymienionym w 

pkt. 5 i 7 jest potwierdzenie tożsamości upoważnionej osoby przez 

nauczyciela świetlicy lub pracownika obsługi (np. na podstawie dowodu 

osobistego, prawa jazdy, paszportu). Biorę na siebie pełną odpowiedzialność 

prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego odbioru 

przez wskazaną powyżej, upoważnioną przeze mnie osobę. 

4. Zobowiązuję się do systematycznego uzupełniania danych dotyczących 

uczestnictwa mojego dziecka w zajęciach pozalekcyjnych. 

 

………………………………………………. 

czytelny podpis rodziców 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 922) zgadzam się na przetwarzanie danych zawartych w Karcie Zgłoszenia 

wyłącznie przez Szkołę Podstawową nr 14 w Kaliszu oraz mam prawo wglądu do swoich danych, 

ich poprawiania, żądania zaprzestania wykorzystywania moich danych osobowych. 

………………………………………………. 

czytelny podpis rodziców  

 
 

 

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy w roku szkolnym ………………….. 

1. 

Nazwisko dziecka 

 

 

 

Pierwsze i drugie imię dziecka 

 

 

 

Data i miejsce urodzenia 

 

 

 

Klasa 

 
 

Adres zamieszkania 

  

 

  

 

 

Imię i nazwisko 

matki / opiekuna prawnego 

 

 

 

Imię i nazwisko 

ojca / opiekuna prawnego 

 

 

 

Telefony kontaktowe 

(proszę napisać do kogo) 

 

 

 

……………………………………………………………. 

data i podpis rodziców* 

*rodzic to również opiekun prawny lub osoby (podmioty) sprawujące pieczę 

zastępczą nad dzieckiem 

 

 

 

 



2. Oświadczenie rodziców  

Oświadczam, że niezbędne jest korzystanie przez moje dziecko z opieki 

świetlicy szkolnej z niżej wymienionego powodu: 

(proszę zaznaczyć – X – wybraną odpowiedź) 

 

- pracy zawodowej rodziców  

  matki  TAK - NIE  

  ojca TAK - NIE  

 

- organizacji dojazdu do szkoły  TAK -  NIE  

 

- innych ważnych przyczyn, jak ? 

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………… 

 

Uwagi o dziecku lub rodzinie (np. choroba typu cukrzyca, okulary, leki … itp.) 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………... 

 

Zainteresowania lub uzdolnienia dziecka: 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na to, aby moje dziecko uczestniczyło w 

zajęciach, imprezach i wyjściach organizowanych w godzinach pracy świetlicy 

oraz wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w celach promocyjnych 

świetlicy. 

 

………………………………………………. 

czytelny podpis rodziców 

 

 

 

 

 

3. Oświadczenie rodziców o sposobie odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej: 

(proszę zaznaczyć – X – wybraną odpowiedź) 

 

a) Dziecko może samodzielnie opuszczać świetlicę 

TAK -   NIE -  o godzinie………......... 

b) Dziecko będzie odbierane ze świetlicy o godzinie…………………….   

c) Osoby upoważnione do odbioru dziecka: 

 

……………………………………..   ……………………….. 

 Imię i Nazwisko     tel. kontaktowy 

 

………………………………….....   ……………………… 

 Imię i Nazwisko     tel. kontaktowy 

 

…………………………………….   ……………………...  

 Imię i Nazwisko     tel. kontaktowy 

 

………………………………….....   ……………………….. 

     Imię i Nazwisko     tel. kontaktowy 

d) Jeżeli żadna z w/w osób nie może odebrać dziecka wymaga się pisemnej 

zgody rodzica dziecka, aby mogła je odebrać inna osoba. 

e) Rodzic zobowiązuje się do odebrania dziecka ze świetlicy szkolnej do 

godziny 16.30. 

W razie niemożliwości odebrania dziecka o godzinie 16.30 należy niezwłocznie 

powiadomić o tym szkołę. 

………………………………………………. 

czytelny podpis rodziców  

 

 

 

 

 

 


