
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO ŚWIETLICY

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3
W PŁOCKU

rok szkolny 2017/2018
1.DANE OSOBOWE DZIECKA

Imiona i nazwisko

Klasa

Data i miejsce urodzenia

Miejsce zamieszkania

2. DANE OSOBOWE RODZICÓW(PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

Imię i nazwisko matki

Adres zamieszkania matki

Imię i nazwisko ojca

Adres zamieszkania ojca

Telefon komórkowy mamy

Telefon komórkowy ojca

Telefon do pracy mamy

Telefon do pracy ojca

3. POŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU RODZICÓW

…………………………………………… …………………………………………….
pieczątka zakładu pracy matki pieczątka zakładu pracy ojca

4. INFORMACJE O DZIECKU

- zdrowie dziecka( choroby, alergie, stale zażywane leki itp.)………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
- sytuacja rodzinna dziecka……………………………………………………………………..
-zainteresowania i uzdolnienia………………………………………………………………….
- odrabianie lekcji w świetlicy TAK NIE
- korzystanie ze stołówki szkolnej TAK NIE
- inne prośby rodziców dotyczące opieki nad dzieckiem…………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….



5.OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY

Imię i Nazwisko Stopień 
pokrewieństwa

Numer dowodu 
osobistego

Mama

Tata

W przypadku zgody na samodzielny powrót dziecka do domu, rodzice ( opiekunowie prawni)
zobowiązani są wypełnić oświadczenie.
(Zgoda rodziców na wyjście dziecka z niepełnoletnim rodzeństwem rozumiana jest jako
zgoda na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy).

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczenie przez moje dziecko świetlicy 
szkolnej…………………………………………………………………………………… 
Wyjście ze świetlicy o godzinie…………………………………………………………………
Ponadto ponoszę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego 
samodzielnego powrotu do domu.

……..………………………………
podpis rodzica(opiekuna prawnego)

Informacja dla rodziców
1. Świetlica szkolna jest czynna od godz.6.30 do 16.15.
2. Uczeń zgłasza się do świetlicy samodzielnie informując o swoim przybyciu przed lub po zajęciach
lekcyjnych i od tej pory ma zapewnioną opiekę pedagogiczną aż do opuszczenia świetlicy.
3. Zobowiązuje  się  rodziców  lub  opiekunów  do  podania  godzin  innych  zajęć  podczas  pobytu
dziecka w świetlicy.
4. W sytuacji, gdy osoba upoważniona nie zgłosi się po odbiór dziecka do godz. 16.15,nauczyciel ma
prawo powierzyć dziecko opiece odpowiednim organom.
5. Jeżeli sytuacja opisana w ust.4. powtarza się trzykrotnie, kierownik świetlicy ma prawo odmówić 
rodzicom możliwości uczestnictwa dziecka w zajęciach świetlicy szkolnej. Prawo odmowy za 
zgodą dyrektora szkoły dotyczy również ucznia , którego zachowanie zagraża bezpieczeństwu 
innych uczestników zajęć świetlicowych.
6. Osoby  rezygnujące  ze  świetlicy  proszone  są  o  oficjalne  zgłoszenie  tego  faktu  do
kierownika świetlicy.
7. Dziecko prosimy wyposażyć w wyprawkę : ryzę papieru ksero, kredki świecowe i ołówkowe
grube, farby plakatowe, wycinanki, plastelinę, klej, nożyczki ( jedna wyprawka na półrocze).

Płock, dnia…………………

……………………………. ……………………………
podpis matki( opiekunki prawnej) podpis ojca (opiekuna prawnego)


