
 

 KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Żołnierzy                     
Września 1939r. ul. Szkolna 1, 59-930 Pieńsk 

 

Proszę o przyjęcie mojego syna/córki …………………………………………………… 

klasa .............. do świetlicy szkolnej w roku szkolnym  2022/2023. 

Jednocześnie wyrażam  zgodę na to, aby moje dziecko uczestniczyło  

w zajęciach, imprezach i wyjściach organizowanych w godzinach pracy świetlicy. 

 

Pieńsk, dnia...........................…                                                         ...........................………... 

                                                                                                                      podpis rodziców /opiekunów                     

Dane dziecka i rodziców: 

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

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

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

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego...................................................………………….. 

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

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

Telefony kontaktowe: ....................................................telefon praca……………………………. 

Imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej: ..............................................................………… 

Adres zamieszkania: ................................................................................................................ 

Miejsce pracy ...................................................................... 

Telefony kontaktowe: ....................................................telefon praca……………………………. 

Aby ułatwić nam szybki kontakt z Państwem bardzo prosimy o niezwłoczne 

uaktualnianie numerów telefonów. 

 

Dodatkowe informacje o dziecku ( stała choroba, uczulenia, zastrzeżenia itp. i jak trzeba 

postępować, uzdolnienia dziecka) 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………..,…. 

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

     

Pieńsk, dnia.................................                                              ...........................……………... 

                                                                                                                podpis rodziców /opiekunów 



INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY 

 
1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do 

domu, wyjście ze świetlicy szkolnej o godzinie……………………………………….. 

Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót 

dziecka do domu. 

Pieńsk, dnia..............................…     podpis rodziców /opiekunów.....................………………….. 

2. Oświadczam, że będę odbierać dziecko osobiście lub wyłącznie przez niżej 
wymienione osoby:( imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, nr dowodu osob.)  
1………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

5………………………………………………………………………………………………………………… 

Pieńsk, dnia..............................…     podpis rodziców /opiekunów.....................……………... .                                                                                                      

3.Oświadczam, że wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność za powrót 
dziecka do domu pod opieką osoby małoletniej (imię i nazwisko, stopień 
pokrewieństwa). 
 

1………………………………………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………………………………….. 
3. …………………………………………………………………………………………….. 
 
Pieńsk, dnia..............................…     podpis rodziców /opiekunów.....................………………...                                                                                                           
 
4. Dziecko jedzie do domu autobusem szkolnym…………………………………… 

                    (tak/nie) 
4A. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka                               

z autobusu szkolnego  do domu. Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną 

odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu. 

Pieńsk, dnia..............................…     podpis rodziców /opiekunów..................………………..                                                                                                        

4B. 

Oświadczam, że będę odbierać dziecko z autobusu szkolnego osobiście lub 

wyłącznie przez niżej wymienione osoby:( imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa  

nr dowodu osob.)  

1………………………………………………………………………………………………………………… 

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



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

Pieńsk, dnia..............................…     podpis rodziców /opiekunów.....................……………...                                                                                                          

4C. 
Oświadczam, że wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność za powrót dziecka 
z autobusu szkolnego do domu pod opieką osoby małoletniej (imię i nazwisko, 
stopień pokrewieństwa) 
1…………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………………………………. 
 
Pieńsk, dnia..............................…     podpis rodziców /opiekunów.....................……………...    

5. Oświadczam, że moje dziecko w czasie pobytu na świetlicy może wychodzić 

samodzielnie do  biblioteki szkolnej i na zajęcia dodatkowe zorganizowane                  

na terenie szkoły. 

Pieńsk, dnia..............................…     podpis rodziców /opiekunów.....................……………...    

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości , że szkoła nie odpowiada                                 

za bezpieczeństwo dziecka pozostającego na jej terenie w miejscach nie 

objętych opieką nauczyciela oraz poza godzinami pracy nauczycieli                                   

i wychowawców.                                                                                      

Pieńsk, dnia..............................…     podpis rodziców /opiekunów.....................……………...                                                                                                           
 

/Jednorazowe upoważnienia czy zezwolenia należy przekazywać na kartce,                    

z aktualną datą i podpisem rodzica/opiekuna /. 

6.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu 

związanym z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej  SP 1 w Pieńsku, które obejmować 

może następujące czynności: umieszczanie na szkolnej tablicy ogłoszeń, oraz 

szkolnej stronie internetowej. 

6A wizerunku dziecka utrwalonego na zdjęciach ze świetlicowych uroczystości , 

imprez,  konkursów oraz zajęć;  

Pieńsk, dnia..............................…     podpis rodziców /opiekunów.....................……………...      

6B danych dziecka w postaci imienia, nazwiska i klasy umieszczanych w związku                      

z jego ewentualnymi osiągnięciami lub udziałem w różnych konkursach 

organizowanych przez świetlicę w SP 1 w Pieńsku.  

Pieńsk, dnia..............................…     podpis rodziców /opiekunów.....................……………...     

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są 

zgodne ze stanem faktycznym. Zobowiązuję się do ścisłej współpracy               



z wychowawcami świetlicy.                                                                                       

Mam świadomość, iż świetlica szkolna odpowiada za bezpieczeństwo dziecka 
w godzinach swojej pracy, czyli od godz.7:00- 15.30. 
 
Pieńsk, dnia..............................…     podpis rodziców /opiekunów.....................……………...                                                                                                           
 
NUMERY TELEFONÓW DO SZKOŁY: 
SEKRETARIAT  75 77 86 510 

WAŻNE INFORMACJE 

1.Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 7.00-15.30. 
2.W świetlicy obowiązuje regulamin świetlicy, z którym dziecko jest zapoznawane                       
we wrześniu. 
3.Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze 
świetlicy. 
4.Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. 
Obowiązkiem dziecka jest zgłosić się u wychowawcy po wejściu do świetlicy. 
5.Uczeń, który nie ukończył 7-go roku życia nie może sam wyjść ze świetlicy do 
domu. W uzasadnionych przypadkach może być odebrany przez rodzeństwo mające 
co najmniej 10 lat (po okazaniu pisemnej zgody od rodziców). Podstawą jest Ustawa 
z dn. 20 czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym” Art. 43. 1. 
6.Dziecko przebywające w świetlicy  zobowiązane jest do przestrzegania 
określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w 
świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny, oraz do 
szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. 
7. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność 
materialną ponoszą rodzice/opiekunowie. 
8.  Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo  zgłasza potrzebę wyjścia ze 
świetlicy u wychowawcy (np. do toalety, biblioteki, itp.) 
9.  Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w  niej przedmioty. 
Prosimy aby dzieci nie przynosiły do szkoły wartościowych przedmiotów np. 
telefonów komórkowych, MP3, PSP itd. 
10.  Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia 
oraz niezwłocznej aktualizacji danych. 
11. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę 
świetlicy. 
12.  Uczniowie którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców mogą samodzielnie 
wychodzić ze świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić opiekunowi 
pełniącemu dyżur. 
13.Dziecko nie może opuścić świetlicy na telefoniczne polecenie rodzica. Rodzic nie 
może umawiać się z dzieckiem przed szkołą, w szatni itp. 
14. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice 
muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie z datą i podpisem. 
15. Nauczyciele-wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami 
klas, pedagogiem szkolnym, logopedą celem rozwiązywania napotkanych trudności 
wychowawczych. 
Uwagi i prośby:  
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
Pieńsk, dnia.................................                   podpis rodziców /opiekunów ...........……………. 


