
Załącznik nr 16 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY 

 

Proszę o przyjęcie……………………………………………………………………. ur. dnia …………………………………. 

Ucznia klasy ………… do świetlicy szkolnej od dnia …………………………………………………………..…….…. 

Adres zamieszkania dziecka  ………………………………………………………………………………………………… 

Imiona i nazwiska rodziców ………………………………………………….……………………………………………. 

Adres zamieszkania rodziców (opiekunów) ………………………………………………………………………….… 

Telefon mamy (opiekunki)  ………………………………………………………………………………………………… 

Telefon ojca (opiekuna)  ………………………………………………………………………………………………… 

Dane o zdrowiu dziecka(choroba, przyjmowane leki, itp.) 

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

 

Oświadczam, że będę osobiście odbierać własne dziecko ze świetlicy. 

………………………………………………………………………………………………………….. 
(podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczanie przez dziecko świetlicy szkolnej i ponoszę 

po wyjściu za nie pełną odpowiedzialność. 

………………………………………………………………………………………………………….. 
(podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 

Upoważniam następujące osoby do odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej: 

1. ……………………………………………………………….. stopień pokrewieństwa …………………………………… 

2. ……………………………………………………………….. stopień pokrewieństwa …………………………………… 

3. ……………………………………………………………….. stopień pokrewieństwa …………………………………… 

 
Oświadczam, że informacje przedłożone przeze mnie są zgodne ze stanem faktycznym. Zobowiązuję się do 
uaktualniania zmian dotyczących sytuacji dziecka. 
Oświadczam, że poza godzinami pracy świetlicy, ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego 
dziecka. Przyjmuję do wiadomości, iż świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosiło 
ono swoją obecność u wychowawcy świetlicy. 
Przyjmuję do wiadomości, że świetlica nie ponosi odpowiedzialności za kosztowne przedmioty, w tym pieniądze. 
Zobowiązuję się do systematycznych opłat za pobyt dziecka na świetlicy do 10 każdego miesiąca. 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych na potrzeby szkoły zgodnie z ustawą o Ochronie 
Danych Osobowych z dn. 29 VII 1997 r. (Dz.U.Nr.133 poz. 883) 
 
 
 
 



Załącznik nr 17a 

 

ZGODA NA SAMODZIELNE OPUSZCZENIE ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczanie przez moje dziecko 

...................................................................................................................... (Imię i nazwisko ucznia), 

ucznia kl.   .........................  świetlicy szkolnej o godzinie ……………………………………………………   

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

(godziny i ewentualnie dni samodzielnego wychodzenia dziecka ze świetlicy) 

 

Przyjmuję na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego 

samodzielnego powrotu ze szkoły. 

 

Oleśnica dn. ..................................   ................................................................... 

                                                                                               (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

__________________________________________________________________________  

 

Załącznik nr 17b 

UPOWAŻNIENIE 

 

Ja ...............................................................................upoważniam do odbierania ze świetlicy szkolnej 
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna) 

mojego dziecka .........................................................................................ucznia kl. .................. 

(imię i nazwisko dziecka) 

następujące osoby: 

1. ................................................................................................................................................. 

2. ................................................................................................................................................. 

3. .................................................................................................................................................. 

4. ................................................................................................................................................. 

 

Oleśnica, dn. .................................. ................................................................... 

(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

 


