
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY  
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 144 ROK SZKOLNY 2019/2020  

 
 

Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej dziecka ____________________________________________________ 

klasa (w roku szkolnym 2019/2020) ______________urodzonego dnia _______________w _________________  

 

DANE O SYTUACJI RODZINNEJ DZIECKA 

 

Adres zamieszkania dziecka ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Adres zamieszkania rodziców (opiekunów) ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________  

Informacja o stanie zdrowia dziecka ______________________________________________________________ 

Czy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?         TAK    NIE  

Jeśli tak proszę podać rodzaj niepełnosprawności: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  
 

MIEJSCE PRACY RODZICÓW 
 
Matka (opiekun prawny) _______________________________________________________ 
                                    Imię i nazwisko 

 
 
 
 
 
 

               Pieczątka zakładu pracy *                          ____________________________
          Telefon kontaktowy do rodzica  
 
Ojciec (opiekun prawny) _______________________________________________________ 
                                    Imię i nazwisko 

 
 
 
 
 
 

               Pieczątka zakładu pracy *                          ____________________________
          Telefon kontaktowy do rodzica  
 
Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznie podpisem pod odpowiedzialnością 
karną (art. 233 § 1 kk). 
 
____________________________                    ____________________________  

Miejsce i data                                                            Podpis rodzica (opiekuna)  
 
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem świetlicy szkolnej.  
 

____________________________ 
Podpis rodzica (opiekuna)  

 
 
* Należy potwierdzić fakt zatrudnienia obojga rodziców, także wtedy, gdy dziecko jest wychowywane przez jednego z rodziców (opiekunów), a drugi nie 
został pozbawiony praw rodzicielskich. W przypadku gdy jeden z rodziców samotnie wychowuje dziecko informuje o tym pisemnie w polu „pieczątka 
zakładu pracy” na KARCIE ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY. 



KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY  
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 144 ROK SZKOLNY 2018/2019  

 
 

Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej dziecka ____________________________________________________ 

klasa (w roku szkolnym 2018/2019) ______________urodzonego dnia _______________w _________________  

 

DANE O SYTUACJI RODZINNEJ DZIECKA 

 

Adres zamieszkania dziecka ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Adres zamieszkania rodziców (opiekunów) ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________  

Informacja o stanie zdrowia dziecka ______________________________________________________________ 

Czy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?         TAK    NIE  

Jeśli tak proszę podać rodzaj niepełnosprawności: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  
 

MIEJSCE PRACY RODZICÓW 
 
Matka (opiekun prawny) _______________________________________________________ 
                                    Imię i nazwisko 

 
 
 
 
 
 

               Pieczątka zakładu pracy *                          ____________________________
          Telefon kontaktowy do rodzica  
 
Ojciec (opiekun prawny) _______________________________________________________ 
                                    Imię i nazwisko 

 
 
 
 
 
 

               Pieczątka zakładu pracy *                          ____________________________
          Telefon kontaktowy do rodzica  
 
Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznie podpisem pod odpowiedzialnością 
karną (art. 233 § 1 kk). 
 
____________________________                    ____________________________  

Miejsce i data                                                            Podpis rodzica (opiekuna)  
 
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem świetlicy szkolnej.  
 

____________________________ 
Podpis rodzica (opiekuna)  

 
 
* Należy potwierdzić fakt zatrudnienia obojga rodziców, także wtedy, gdy dziecko jest wychowywane przez jednego z rodziców (opiekunów), a drugi nie 
został pozbawiony praw rodzicielskich. W przypadku gdy jeden z rodziców samotnie wychowuje dziecko informuje o tym pisemnie w polu „pieczątka 
zakładu pracy” na KARCIE ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY. 

Proszę o wypełnienie rubryki 1 lub 2: 
 

 

1. Dziecko odbierane przez opiekuna  (brak możliwości samodzielnego wyjścia). 

 

Moje dziecko _______________________________________________________________________________ 
     (imię i nazwisko dziecka, klasa) 

wychodzi ze świetlicy pod opieką rodziców lub osób upoważnionych (wpisać osoby upoważnione): 

 

 

L.p. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Nr dowodu osobistego 

    

    

    

    

    

    

    

 

Kraków, ____________     ______________________________ 
        (data)          (podpis rodzica) 

 

2. Dziecko z możliwością samodzielnego wyjścia o ustalonej porze. 

 

Moje dziecko _______________________________________________________________________________ 
     (imię i nazwisko dziecka, klasa) 

wychodzi ze świetlicy samodzielnie o godzinie ________________ od dnia ________________  i biorę za nie 

pełną odpowiedzialność. Każda zmiana godziny wyjścia będzie potwierdzona przez rodziców(opiekunów) 

pisemnym oświadczeniem. 

Równocześnie wyrażam zgodę na wcześniejsze odebranie mojego dziecka ze świetlicy przez (wpisać osoby 

upoważnione): 

 

 

L.p. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Nr dowodu osobistego 

  ojciec  

  matka  

    

    

    

    

    

 

Kraków, ____________     ______________________________ 
             (data)              (podpis rodzica) 

 

 

Zgoda na publikację zdjęć na stronie internetowej:  świetlica144.pl  

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz.U. 2002 nr 101 poz 926) oraz nowelizacja z dnia 29 

października 2010r. (Dz.U. 2010 nr 229 poz 1497) o ochronie danych . 

 

Kraków, ____________     ______________________________ 
             (data)          (podpis rodzica) 
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