
KARTA ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY 

SZKOLNEJ W 

ROKU SZKOLNYM 20……./20……….. 

Dane osobowe dziecka: 

Imię i nazwisko.......................................................................................................  

Klasa: ………. 

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

Adres zamieszkania  .......................................................................................................  

2. Dane rodziców/prawnych opiekunów: 

 
imię i nazwisko matki:……………………………………… telefon: ……………. 

 

imię i nazwisko ojca: ……………………………………….     telefon: ……………. 

3. Informacja o zatrudnieniu rodziców (nazwa zakładu, miejsce pracy) 

Matka:            pracuje/nie pracuje* 

Ojciec:             pracuje/nie pracuje* 

*odpowiednie skreślić 
 
4. Powód dla którego dziecko zgłoszone jest do świetlicy: 
 
 

5. Informacje o czasie pobytu dziecka w świetlicy szkolnej: 

a) Dziecko będzie przebywać w świetlicy codziennie od godziny ...................... do. 

b) Dziecko będzie przebywać w świetlicy w wybrane dni: 
 

Poniedziałek na  ............... godzin dziennie od .......   do 

Wtorek na  ............... godzin dziennie od .......   do 

Środa na  ............... godzin dziennie od .......   do 

Czwartek na  ............... godzin dziennie od .......   do 

Piątek na  ............... godzin dziennie od .......   do 

6. Informacje o odbieraniu dziecka ze świetlicy i samodzielnych powrotach do domu: 

1) Proszę wysłać dziecko samodzielnie na moją odpowiedzialność: 

a) codziennie: 

b) poniedziałek o godz   

wtorek o godz   

środa o godz   

czwartek o godz   

piątek o godz   

2) Dziecko odbierane będzie przez (wymienić osoby dorosłe lub rodzeństwo powyżej 10 roku życia): 

 

Lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa lub znajomości 

   

   

   

   

 
 



7. Zainteresowania lub uzdolnienia dziecka 
 
 
 
 

8. Zajęcia pozalekcyjne, w których dziecko bierze udział na terenie szkoły (dzień tygodnia, godz.) 
 
 

9. Dziecko ma wykupione obiady w szkole (właściwe podkreślić): tak      nie  

9. Inne informacje o dziecku:  

 
 
 
 

Dziecko do lat 7 nie może samodzielnie poruszać się po drogach. 
Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły odpowiadają rodzie /prawni 
opiekunowie lub inne pełnoletnie upoważnione przez nich osoby. 
Osobom niepełnoletnim, nieupoważnionym oraz Opiekunom w stanie 
nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane. 
O zmianach powyższych danych - również dotyczących zatrudnienia poinformuję 
w ciągu jednego tygodnia. 
Oświadczam, że moje dziecko będzie posiadało obuwie domowe wymagane 
regulaminem świetlicy szkolnej. 
Oświadczam, że wszystkie wpisane dane są prawdziwe 

 
…….……………………………………………………. 

data i podpis rodziców/prawnych opiekunów 
 
Decyzją Komisji Kwalifikacyjnej przy SP nr 2 w Kórniku, w dniu 

. 

1)  zakwalifikowano dziecko do świetlicy od dnia   

 
2)  nie zakwalifikowano dziecka do świetlicy z powodu 

 

 
Podpis przewodniczącego Komisji: Podpisy Członków Komisji: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziecko wypisano ze świetlicy od dnia: 
 

 
data i podpis wychowawcy świetlicy: 


