
Załącznik nr1. 
  KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

na rok szkolny ………………. 
Świetlica jest czynna w godzinach 7:00-16:00 

Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka. 
Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej ........................................................................................................... / imię i nazwisko dziecka/ /klasa/ Data i miejsce urodzenia  .............................................................................................................. Adres  zamieszkania ..................................................................................................................... Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów..................................................................................... Telefon   domowy:............................................ Aktualne numery telefonów komórkowych do: ojca…………………………………... matki…………………………………. Dziecko powinno odrobić lekcje w świetlicy / nie musi (niewłaściwe skreślić) Uwagi odnośnie stanu zdrowia dziecka, które należy mieć na uwadze podczas jego pobytu w świetlicy: …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………......   

Miejsce pracy:  
matki(opiekuna) ojca(opiekuna) 

 
 

(pieczęć zkładu pracy) (pieczęć zakładu pracy) 
 
 
 
 
 
 

Oświadczam, iż przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 
Jednocześnie, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych będących w dyspozycji szkoły, zgodnie z ( Dz.U z 2002r nr 101, 
poz.926 ze zm.) 

 
Podpis rodziców / opiekunów:  …………………………………………………………… …………………………………………………………….  

 
 
 Oświadczenie: 

Świetlica szkolna odpowiada za bezpieczeństwo dziecka w godzinach swojej pracy 
czyli od godz. 7: 00 do godz. 16:00. 

1. Wyrażam/-y zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu o   godzinie:............................................... 
2. Upoważniam do odbioru dziecka ze świetlicy następujące osoby (imię i nazwisko i nr dowodu osobistego): 

 
1.    2.    
3.    
4.    

5.    6.    
7.    
8.    

 
 
 W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka informacje w formie pisemnej należy przekazać 

wychowawcy świetlicy. 
 

Olkusz, dnia ………………............ Podpisy rodziców (opiekunów)  
…………………………………………… 
…………………………………………… 

 
Na odwrocie strony znajdują się kryteria rekrutacji do świetlicy szkolnej. Prosimy zaznaczenie punktów określających sytuację 
rodzinną dziecka. 



L.p. KRYTERIA Zaznaczyć 
właściwe 

1. Dzieci z klas I-III rodzica pracującego, samotnie 
wychowującego dziecko 

 

2. Dzieci z klas I-III obojga rodziców pracujących  

3. Dzieci z rodzin niepełnych ( w tym eurosieroty, matki i 
ojcowie samotnie wychowujący dzieci) 

 

4. Niepełnosprawność ucznia  

5. Niepełnosprawność w rodzinie  

6. Dzieci dojeżdżające do szkoły  

7. Wielodzietność rodziny  

8. Dzieci z rodzin objętych nadzorem kuratora.  
  

 
 
 
 
 
 

Decyzją Komisji z dnia ………………… dziecko zostało przyjęte do świetlicy / nie zostało przyjęte 
Podpisy Członków Komisji 


