
KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 107 

w roku szkolnym ………………………. 

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00 w dni zajęd szkolnych.  

W bieżącym roku szkolnym do świetlicy szkolnej przyjmowane są wyłącznie dzieci z klas I – III, których 
rodzice pracują, bądź rodziców samotnie wychowujących dziecko.  

Wraz z kartą zapisu należy złożyd oświadczenie o zatrudnieniu.  

Proszę o przyjęcie dziecka ............................................................................... 

uczennicy/ucznia klasy ....................... do świetlicy szkolnej  

Dzienny czas pobytu dziecka:  

Dzieo tygodnia  Od godziny  Do godziny 

poniedziałek   

wtorek   

środa   

czwartek    

piątek   

 

1. IMIONA I NAZWISKA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

MATKA   Nr telefonu kontaktowego  

OJCIEC   Nr telefonu kontaktowego  

 

2. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU  

(Jeżeli dziecko wymaga szczególnej opieki - np. posiada orzeczenie, opinię, alergie, przewlekłe choroby, wyrok  

sądu regulujący kontakty dziecka itp.)  

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

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

Oświadczenie rodziców / opiekunów o sposobie opuszczania przez dziecko świetlicy  

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu mojego dziecka i wyjście ze świetlicy szkolnej w podanych 
dniach tygodnia i godzinach: 

 PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 

Godzina      



 

Upoważniam do odbioru dziecka ze świetlicy następujące osoby:  

l.p. 

Imię i nazwisko osoby 

upoważnionej do odbierania 
dziecka ze świetlicy 

(włącznie z rodzicami) 

Wyrażam zgodę na okazanie 
dowodu osobistego/ 

legitymacji szkolnej w celu 
zweryfikowania tożsamości 

TAK/NIE 

Podpis osoby upoważnionej 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

Dziecko będzie odbierane przez starsze, niepełnoletnie rodzeostwo (imię i nazwisko)  

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

Informacje dodatkowe:  

Mając na względzie bezpieczeostwo Paostwa dziecka, w przypadku zaistnienia potrzeby opuszczenia świetlicy 

w sposób inny niż wskazany powyżej (np. samodzielne wyjście, odbiór dziecka przez innego członka rodziny, 

znajomego czy rodzica innego ucznia) prosimy o dostarczenie pisemnej informacji na ten temat. Informacja 

powinna zawierad datę i godzinę samodzielnego wyjścia lub dane osoby upoważnionej do odbioru dziecka 

wraz z numerem dowodu osobistego, a także podpis rodzica.  

Odbieranie dziecka ze świetlicy:  

 Rodzic zgłasza przez domofon po kogo przyszedł  

 Woźny przekazuje informację do szkolnej świetlicy  

 Nauczyciel świetlicy weryfikuje tożsamośd rodzica  

 Dziecko kierowane jest do szkolnej szatni  

 Rodzic oczekuje na dziecko przed szkołą  

 Obowiązkiem rodzica jest odebranie dziecka ze szkoły do godziny 17-tej 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin świetlicy oraz zasady bezpieczeostwa 

w okresie pandemii   

 

Kraków, dnia ………….….....    ......................................................................  
podpis rodzica /opiekuna prawnego  

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęd,  
konkursów, wycieczek i uroczystości organizowanych przez świetlicę oraz wykorzystanie tego wizerunku 
poprzez umieszczanie zdjęd na stronie internetowej szkoły w celu informacji i promowania osiągnięd 
dziecka.  

* właściwe podkreślid       Kraków, dnia …………………  

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

podpis matki/opiekunki prawnej      podpis ojca/opiekuna prawnego 



 

 

 

 

 

 


