
KARTA  ZGŁOSZENIA  DZIECKA  DO  ŚWIETLICY 

                        Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mielcu 

Rok szkolny 2022/23 

Proszę o przyjęcie……………………………………………..………………………. 
  
z klasy ………..…., ur. ……………….…. 
                                      
 
do świetlicy szkolnej od dnia ………………………….. 

na obiady od dnia ………………………….. 

 
I. Dane o sytuacji rodzinnej dziecka 

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

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów) ………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………… 

tel. domowy. ………………………………………… 

tel. komórkowy matki: …………………………….  tel. komórkowy ojca: ………………… 

Rodzina dziecka składa się z ……… osób. 

 

 

Matka (opiekunka) dziecka pracuje w ……………………………………………………… na 

stanowisku …………………………………. w godz. ……………………… . 

tel. do pracy: ………………………….. 

 

……………………………….. 
       pieczątka zakładu pracy 

 

 

Ojciec (opiekun) dziecka pracuje w ……………………………………………………… na 

stanowisku …………………………………. w godz. ……………………… . 

tel. do pracy: ………………………….. 

 

……………………………….. 
       pieczątka zakładu pracy 

 

II. Dodatkowe informacje o dziecku (np. stała choroba, wady rozwojowe dziecka, kalectwo, 

uczulenie na określone jedzenie itp.) ……………………………………………………………….. 

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

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

 



 

III. Informacje dotyczące sposobu odbierania dziecka ze świetlicy (właściwe wypełnić) 

 

1. Oświadczenie o wybieraniu dziecka ze świetlicy 

Oświadczam, że będziemy osobiście odbierać własne dziecko ze świetlicy. 

 

………………………………….     ………………..…………… 
czytelny podpis matki (opiekunki)               czytelny podpis ojca (opiekuna) 
 
 

2. Upoważnienie do samodzielnego powrotu dziecka ze świetlicy do domu 

Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na samodzielny powrót naszego dziecka ze świetlicy 

szkolnej i ponosimy za nie pełną odpowiedzialność prawną. 

  opuszcza teren szkoły o godzinie stałej ………………………………………………… 

    opuszcza teren szkoły  po informacji pisemnej rodziców. 

 

………………………………….     ………………..…………… 
czytelny podpis matki (opiekunki)               czytelny podpis ojca (opiekuna) 
 

3. Osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka ze świetlicy: 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko,  stopień pokrewieństwa,  numer dowodu osobistego 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko,  stopień pokrewieństwa,  numer dowodu osobistego 
 
 

(warunkiem wydania dziecka ze świetlicy tym osobom jest potwierdzenie tożsamości). 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka 

ze świetlicy od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas 

osobę. 

………………………………….     ………………..…………… 
czytelny podpis matki (opiekunki)               czytelny podpis ojca (opiekuna) 

 
4. Wypełnić jeżeli dziecko będzie korzystało z autobusu szkolnego. 
 
Wyrażam zgodę na samodzielny powrót naszego dziecka do domu  autobusem szkolnym. 
 

………………………………….     ………………..…………… 
czytelny podpis matki (opiekunki)               czytelny podpis ojca (opiekuna) 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem świetlicy szkolnej oraz, że przedłożone 
przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Zobowiązuję 
się do regularnego przelania należnej opłaty z tytułu kosztów żywienia dziecka w szkole 
w terminie regulaminowym płatnym od 01 do 10 bieżącego miesiąca. 
W przypadku rezygnacji z obiadów bądź nieobecności dziecka istnieje obowiązek zgłoszenia 
w danym dniu do godz. 800. W razie niezgłoszenia rodzice ponoszą koszty posiłku. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 

poz. 926 z późn. zm.) 
 
 

………………………………     ……………………………………… 
               (data)                                       czytelny podpis matki (opiekunki)  i ojca (opiekuna) 


