
Szkoła Podstawowa nr 225 im. Józefa Gardeckiego w Warszawie 

Karta zgłoszenia dziecka  

do świetlicy 

  

rok szkolny 2018/2019 

 
 

I. Dane osobowe dziecka: 

Imię i nazwisko dziecka ................................................................................... klasa ........................ 

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

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

................................................................................................. telefon ................................................ 

II. Dane osobowe rodziców/prawnych opiekunów: 

Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów: 

matka ...............................................................................numer telefonu............................................ 

ojciec ...............................................................................numer telefonu............................................ 

Inne telefony kontaktowe: matka (praca) ..................................ojciec (praca) ................................... 

Inne: ..................................................................................................................................................... 

III. Ważne informacje o stanie zdrowia dziecka (choroba lokomocyjna, alergie itp.): 

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

OŚWIADCZENIE 

IV. Przewidywany czas pobytu dziecka w świetlicy:  

                PÓŁROCZE I                                                                  PÓŁROCZE II 

Poniedziałek   od .............. do ..............                            Poniedziałek   od .............. do ..............  

Wtorek            od .............. do ..............                           Wtorek            od .............. do ..............  

Środa               od .............. do ..............                           Środa               od .............. do ..............  

Czwartek         od .............. do ..............                           Czwartek         od .............. do ..............  

Piątek              od .............. do ..............                            Piątek              od .............. do ..............  

 

V. Samodzielne wyjście ze świetlicy. 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na samodzielny powrót mojego dziecka 

  

..................................................................... o godz. ……………… ze świetlicy do domu i biorę  na 
                      (imię i nazwisko) 

siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo mojego dziecka, które bez opieki wraca 

do domu.       

* niepotrzebne skreślić                          

 

data i czytelny podpis matki/opiekuna                                                             data i czytelny podpis ojca/opiekuna   

   ........................................................                                                      .......................................................... 
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VI. Upoważnienia do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej: 

Ja .................................................................upoważniam do odbioru ze świetlicy szkolnej mojego  
                            imię i nazwisko  
 

dziecka............................................................. następujące osoby: 
                            imię i nazwisko 

 
 

VII. Zobowiązania: 
 

1. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo mojego dziecka od 

momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przeze mnie osobę. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem świetlicy i zobowiązuję się go przestrzegać. 

3. Zobowiązuje się do punktualnego odbierania mojego dziecka ze świetlicy  

jednocześnie biorę odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka pozostającego na 

terenie szkoły po godzinach pracy świetlicy szkolnej. 

4. Wyrażam zgodę na korzystanie z danych osobowych, zawartych w powyższym wniosku  

i upoważnieniu na potrzeby związane z działalnością świetlicy. 

 

  data i czytelny podpis matki/prawnego opiekuna                               data i czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna  

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

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

INFORMACJE DODATKOWE: 

1. Pobyt dziecka w świetlicy poprzedzony jest złożeniem wypełnionej karty zgłoszenia. 

2. Świetlica szkolna pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 18.00.  

3. W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu 

informacje w formie pisemnej należy przekazywać bezpośrednio do wychowawcy świetlicy. 

4. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do powiadomienia wychowawcy o ewentualnej 

zmianie adresu lub numeru telefonu. 

5. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej nr 225 

im. Józefa Gardeckiego w Warszawie jest dyrektor Szkoły. 

 

L.p. 
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru 

dziecka 

Stopień 

pokrewieństwa 

 

Telefon 

 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 


