
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
w Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej w Szczecinie im. Stanisława Kostki 

na rok szkolny 2019/2020 

I. Dane osobowe 

Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………………klasa………… 

Data i miejsce urodzenia ........................................................................................................................................... 
Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………………… 
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefony kontaktowe z rodzicami (proszę podać numery telefonu obojga rodziców/opiekunów)  
.................................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

II. Informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka (prosimy podać na jakie przewlekłe    choroby 
choruje dziecko, informacje o lekach, alergiach itp.) 

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

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

III. Dziecko będzie odbierane przez: 

✓ rodzica, 

✓ inne osoby (przy jednorazowym lub sporadycznym odbiorze dziecka przez inną osobę nie wymienioną 

poniżej, rodzic zobowiązany jest podać pisemną informację zawierającą pesel osoby odbierającej, z 
datą i podpisem),  

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

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

✓ starsze rodzeństwo (niepełnoletnie), 

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

✓ będzie wracało do domu samodzielnie (proszę o wypisanie w tabeli w pkt IV konkretnych godzin, w 
których uczeń ma wracać do domu). 

OŚWIADCZENIE 
Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu z zajęć świetlicowych. Jednocześnie 
ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczny powrót dziecka do domu. 

  
………………………………………………………………. 

(podpis rodzica/opiekuna) 



IV. Proszę zaznaczyć, w które dni tygodnia oraz w których godzinach dziecko będzie przebywało 

w świetlicy:      
  

*Proszę wpisać konkretny czas pobytu dziecka w świetlicy (np. 12:30 – 15:00) 

Informujemy, że dane zawarte w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej 
przyczynią się do zapewnienia dobrej opieki nad dzieckiem i zwiększenia jego 

bezpieczeństwa podczas zajęć w świetlicy. 
   

V. WAŻNE INFORMACJE 
1. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku, jeśli w tych dniach odbywają się zajęcia dydaktyczne 

lub opiekuńczo - wychowawcze w szkole. 

2. Świetlica jest czynna w godzinach: 6:30 – 17:00. 
3. Rodzice są zobowiązani do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. 
4. Dziecko mogą odebrać ze świetlicy rodzice i osoby upoważnione wskazane w oświadczeniu o 

odbiorze dziecka ze świetlicy szkolnej.  

5.  Nauczyciel odpowiada za dziecko od momentu jego przybycia do świetlicy szkolnej. 
6. Dziecko ma obowiązek przyjść i zgłosić przybycie nauczycielowi na świetlicy. 
7. Świetlica dysponuje głównie funduszami z semestralnej składki świetlicowej, przeznaczonej 

na przybory oraz pomoce do zajęć. Wysokość tej składki na rok szkolny 2019/2020 wynosi 50 złotych, 
płatna do końca września 2019r. i lutego 2020r u wychowawców świetlicy. 

8. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem świetlicy (dostępny w świetlicy, bibliotece 

oraz w sekretariacie szkoły). 
  

…………………………………………………………. 
(podpis rodzica/opiekuna) 

GODZINY: PONIEDZIAŁE
K WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

6.30 – 17.00


