
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy 

 

Dane dziecka 

Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………... 

Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………….. 

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

Telefon ………………………………………………………………………………………….  

Klasa …………….   Szkoła…………………….….   Wychowawca…………………………..  

 

Rodzina dziecka 

Ojciec / opiekun prawny ……………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………… 

 Miejsce pracy ………………………………………………………………………………….. 

Telefon …………………………………………………………………………………………. 

 

Matka / opiekunka prawna ……………………………………………………………………... 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………… 

Miejsce pracy …………………………………………………………………………………... 

Telefon …………………………………………………………………………………………. 

 

Rodzeństwo ( imię i rok urodzenia ) 

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

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

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

 

Informacje o dziecku 

Czy dziecko przyjmuje stałe jakieś leki? ( jeśli tak, proszę wymienić ) …………..…………… 

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

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

Czy dziecko nosi okulary? ……………………………………………………………………... 

Czy dziecko jest pod opieką lekarza specjalisty? ……………………………………………… 

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

Inne: ……………………………………………………………………………………………. 

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

 

W jakich dniach i jakich godzinach dziecko ma przebywać na świetlicy: 

Poniedziałek: …………………………………………………………………………………… 

Wtorek: …………………………………………………………………………………………. 

Środa: ………………………………………………………………………...………………… 

Czwartek: ………………………………………………………………………………………. 

Piątek: …………………………………………………………………………………………... 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach, imprezach i wyjściach 

organizowanych w godzinach pracy świetlicy 

 

Wyrażam także zgodę na udzielenie pierwszej pomocy dziecku lub w razie potrzeby 

wezwania pogotowania ratunkowego.  

 

……………………………………………………………. 

( data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego ) 



1) Jeżeli dziecko będzie odbierane przez rodziców, należy wypełnić poniższe 

zobowiązanie 

 

Zobowiązanie 

 Zobowiązuje się do osobistego odebrania dziecka ze świetlicy. W przypadku gdy 

dziecko nie zostanie odebrane do czasu zakończenia zajęć świetlicowych biorę pełną 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego samodzielnego powrotu do domu.  

 

………………………………………………………….. 

( data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego ) 

 

 

2) Jeżeli dziecko będzie samo opuszczało świetlicę szkolną, należy wypełnić poniższe 

oświadczenie 

 

Oświadczenie 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczenie przez moje dziecko 

świetlicy szkolnej o godzinie ……….. Przyjmuję na siebie całkowitą odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo dziecka podczas jego samodzielnego powrotu do domu.  

 

………………………………………………………….. 

( data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego ) 

 

 

3) Jeżeli dziecko będzie korzystało z dojazdu autobusem szkolnym, należy wypełnić 

poniższe oświadczenie.  

 

Oświadczenie 

 Oświadczam, że moje dziecko będzie wracało ze świetlicy do domu autobusem 

szkolnym.  

 

………………………………………………………….. 

( data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego ) 

 

 

4) Jeżeli dziecko będzie odbierane przez inne osoby niż rodzice, należy wypełnić 

poniższe upoważnienie.  

 

Upoważnienie 

 Upoważniam panią / pana …………………………………………………. 

legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym ………………… wydanym przez 

………………… do odebrania córki / syna ze świetlicy szkolnej. 

 

 ………………………………………………………….. 

( data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego ) 

 


