
Karta zgłoszenia dziecka 

do świetlicy szkolnej SP w Kłomnicach 

w r. szk. 2018/2019 

 

1. Imię i nazwisko dziecka .................................................................. Klasa  .................. 

 

2. Data i miejsce urodzenia  ................................................................................................ 

 

3. Adres zamieszkania dziecka  ........................................................................................ 

 

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

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

 -Telefon kontaktowy:...................................................................................................... 

 

- Nazwa i adres zakładu pracy: …..………………………..…………………………………………………………………………… 

 

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

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

- Telefon kontaktowy:........................................................................................................ 

 

- Nazwa i adres zakładu pracy: …………………………………………………………………………………..……………………… 

           

6. Dodatkowe informacje o dziecku (przeciwwskazania, choroby, przyjmowane leki mające wpływ na proces opiekuńczy) 
............................................................................................................................................................................................... 

 

7. Dziecko będzie korzystało z opieki wychowawczej w świetlicy. Przewidywany czas pobytu dziecka w świetlicy szkolnej: 
 

Godziny1 Poniedziałek  Wtorek Środa Czwartek  Piątek  

7.00-8.00      

11.30-12.30      

12.30-13.30      

13.30-14.30      

14.30-15.30      

15.30-16.30      

 

                                                 

1
 proszę zaznaczyć krzyżykiem planowane  godziny przebywania ucznia w świetlicy szkolnej.  

 
 



8. W czasie pierwszej godziny przebywania ucznia w świetlicy po zakończonych lekcjach odbywają się zajęcia obrabiania lekcji, doskonalenia umiejętności pisania i liczenia, przygotowania do lekcji w dniu następnym. 9. Na następnych godzinach pobytu ucznia w świetlicy odbywają się zajęcia rozwijające zainteresowania oraz gry świetlicowe wg planu pracy świetlicy. . Każdy uczeń przebywający w świetlicy przypisany jest do określonej grupy, której opiekunem jest wychowawca świetlicy wg planu pracy świetlicy.  Dla grup świetlicowych 
prowadzona jest dokumentacja frekwencji w dzienniku elektronicznym. . W trakcie przerw lekcyjnych obywają się także przerwy w zajęciach świetlicowych. 
12. Świetlica szkolna odpowiada za bezpieczeństwo dziecka w godzinach swojej pracy. 

  

……………………..……         ……………………………………………….……………. 
           Data                          Podpis rodziców(opiekunów prawnych) 

 

Oświadczenie 

 

 Oświadczam, że  wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność prawną za:  
 

1. Samodzielny powrót mojego dziecka imię i nazwisko dziecka)  

 ………………………………………… do domu: TAK, NIE  proszę podkreślić właściwe  

 

2. Powrót dziecka do domu pod opieką osoby małoletniej imię i nazwisko osoby):  

 ………………….……………………………………...  
 

 

3. Dziecko będzie odbierane ze świetlicy wyłącznie przez niżej upoważnione osoby: 

proszę podać rodzaj pokrewieństwa lub znajomości oraz numer dowodu osobistego):  

 

-  ..................................................................................................................... 

 

-  ..................................................................................................................... 

 

-  ..................................................................................................................... 

 

-  .....................................................................................................................     

 

 

Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela o odbiorze 
dziecka ze świetlicy. 

 

 

………………………           ……………………………………………………. 
       Data                          Podpis rodziców(opiekunów prawnych) 

 


	……………………..……         ……………………………………………….…………….
	Data                          Podpis rodziców(opiekunów prawnych)
	………………………           …………………………………………………….
	Data                          Podpis rodziców(opiekunów prawnych)

