
KARTA ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7  im. KAROLA WOJTYŁY w Rumi 

w roku szkolnym 2022/2023 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka…………………………………………………………. 

                               

ur…………………………………………..w……………………………………………… 

 

ucznia/uczennicy kl……………… do świetlicy szkolnej. 

 

Adres zamieszkania…………………………………………………………………………. 

 

Telefony kontaktowe rodziców (opiekunów) 

matki……………………………………….praca…………………………………………. 

ojca………………………………………...praca…………………………………………. 

Bardzo prosimy o natychmiastowe uaktualnianie powyższych numerów telefonu. 

 

Głównym kryterium kwalifikacji ucznia  

do świetlicy jest zatrudnienie obojga rodziców. 

 

Dane o rodzicach (opiekunach prawnych) ucznia/uczennicy: 

Imię i nazwisko matki (opiekuna)…………………………………………………………. 

Imię i nazwisko ojca (opiekuna)……………………………………………………………. 

Miejsce pracy rodziców(opiekunów) 

matki………………………………………………………………………………………… 

ojca………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………..                       ……………………………………… 
       data i podpis matki/opiekuna prawnego                                                        data i podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

Dodatkowe informacje o stanie zdrowia  dziecka, które mogą okazać się ważne podczas 

pobytu w świetlicy np. stałe choroby, alergie itp. 

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

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

INFORMACJE DODATKOWE: 

1. Przyjmuję do wiadomości, że świetlica czynna jest w godzinach 6.00-17.00 

2. Zobowiązuję się do odbierania mojego dziecka do godz. 17.00 oraz aktualizacji wszelkich 

danych dotyczących dziecka oraz rodziców/opiekunów prawnych. 

3. Czy dziecko może odrabiać prace domowe przebywając w świetlicy szkolnej? TAK/NIE 

4. Przewidywane godziny przebywania dziecka w świetlicy szkolnej:………………………. 

 

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

WYRAŻAM ZGODĘ TAK/NIE 

Na publikację wizerunku mojego dziecka utrwalonego na zdjęciach wykonanych w czasie 

zajęć i uroczystości organizowanych w świetlicy, na stronie Facebook lub gazetki szkolnej  

w związku z działalnością świetlicy. 

 

………………………………………..                       ……………………………………… 
      data i podpis matki/opiekuna prawnego                                                            data i podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

 



Upoważniam do odbioru mojego dziecka następujące pełnoletnie osoby i równocześnie 

oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność w związku z upoważnieniem wymienionych 

osób ( imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa): 

 

1…………………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………………... 

3. ………………………………………………………………………………………………... 

4…………………………………………………………………………………………………. 

5…………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………..                       ……………………………………… 
      data i podpis matki/opiekuna prawnego                                                            data i podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

Wyrażam zgodę na wyjście dziecka ze świetlicy  z niepełnoletnim rodzeństwem, które 

ukończyło 10 lat: 
/imię i nazwisko, data urodzenia/ 

1.………………………………………………………………………………………………… 

2………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………..                       ……………………………………… 
      data i podpis matki/opiekuna prawnego                                                            data i podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

Jeżeli dziecko będzie samo opuszczało świetlicę szkolną należy wypełnić poniższe 

oświadczenie. 

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu ze świetlicy (jeżeli ukończyło 7 

lat) i biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo podczas jego powrotu do domu. 

Prosimy określić dzień i godzinę samodzielnego wyjścia: 

 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

godziny      

 

Ponadto oświadczam, że: 

1. Zobowiązuję się do punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej, przyjmując do 

wiadomości, że od godziny 17.00 odpowiedzialność za dziecko ponoszą 

rodzice/opiekunowie. 

2. Zapoznałam/łem się z Regulaminem pracy świetlicy. Zobowiązuję się do przestrzegania 

regulaminu świetlicy oraz do ścisłej współpracy z personelem szkoły, w celu zapewnienia 

naszemu dziecku najlepszych warunków pobytu w świetlicy szkolnej. 

Jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka przez inne osoby, niewymienione wyżej 

należy przekazać w formie pisemnej do wychowawcy świetlicy (należy podać imię i 

nazwisko oraz nr dowodu osobistego osoby odbierającej). 

 
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

realizacji zadań świetlicy szkolnej. 

 

 

………………………………………..                       ……………………………………… 
      data i podpis matki/opiekuna prawnego                                                            data i podpis ojca/opiekuna prawnego 

 


