
Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 202…./202….. 

I. Dane dziecka 

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

 Klasa:…………………………………………………………….   

 Dodatkowe ważne informacje o dziecku (stała choroba, uczulenia, zastrzeżenia, itp.) 

i ewentualne wskazówki jak w danym przypadku postępować z dzieckiem 

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

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

 Planowane godziny pobytu dziecka w świetlicy 

Dzień Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Godziny      

 

 Pobyt dziecka w świetlicy szkolnej podyktowany jest (zaznaczyć właściwe): 

a) czasem pracy rodziców* 

b) organizacją dojazdu do szkoły transportem gminnym 

 Prosimy o wpisywanie tylko rzeczywistych potrzeb w zakresie opieki świetlicowej w 

szkole oraz przestrzeganie zadeklarowanych godzin pobytu dziecka. 

 

II. Dane rodziców lub prawnych opiekunów 

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

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

III. Upoważnienia (wypełniamy tylko te punkty, które dotyczą konkretnej sytuacji): 

1. Oświadczam, że będę osobiście odbierać własne dziecko ze świetlicy: 

………………………………    ………………………………… 
podpis mamy/prawnego opiekuna   podpis taty/prawnego opiekuna  

2. Upoważnienie do odbioru dziecka przez wskazane osoby. 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na odbiór mojego dziecka przez niżej wymienione osoby: 

Lp. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dziecka 
 

Nr dokumentu  
tożsamości 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

Biorę pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo mojego dziecka odebranego 

przez wskazane wyżej osoby. 

………………………………                                                      ………………………………… 
podpis mamy/prawnego opiekuna      podpis taty/prawnego opiekuna  

 

 



 
3. Upoważnienie do samodzielnego opuszczenia świetlicy: 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczenie przez moje dziecko świetlicy szkolnej i biorę na 
siebie pełną prawną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka. 
………………………………    ………………………………… 
podpis mamy/prawnego opiekuna                 podpis taty/prawnego opiekuna  
 

4. Oświadczam, że moje dziecko będzie samodzielnie wracać autobusem ze szkoły 
………………………………    ………………………………… 
podpis mamy/prawnego opiekuna                  podpis taty/prawnego opiekuna  
 

 
IV.  Zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich upoważnień na udział mojego dziecka w zajęciach  

pozalekcyjnych. 
………………………………    ………………………………… 
podpis mamy/prawnego opiekuna   podpis taty/prawnego opiekuna  
 

Warunkiem wydania dziecka ze świetlicy szkolnej osobą upoważnionym jest potwierdzenie tożsamości tej 
osoby przez nauczyciela na podstawie dokumentu tożsamości /dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja szkolna/ 
Procedura ta ma miejsce gdy, nauczyciel nie zna osoby odbierającej. 

Osobom pozostającym w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających dzieci 
nie zostaną wydane.  W tej sytuacji zostanie wykonany telefon do rodziców lub innej upoważnionej przez nich 
osoby. W przypadku braku kontaktu z rodzeństwem lub opiekunem prawnym zostaną poinformowane 
odpowiednie służby (Policja) 

Wychowawca świetlicy nie ponosi odpowiedzialności za dziecko, które nie stawiło się na świetlicę przed 
lub po ukończonych zajęciach. 

Oświadczam, iż zapoznałam/ zapoznałem się z regulaminem świetlicy szkolnej i zobowiązuję się do jego 
przestrzegania 
 
 
………………………………    ………………………………… 
data/podpis mamy/prawnego opiekuna   data/podpis taty/prawnego opiekuna 
  
 
 
 
*wymagane zaświadczenie o zatrudnieniu  
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