
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  
Szkoła Podstawowa nr2 im. Arkadego Fiedlera  

na rok szkolny 2020/2021 
I. DANE OSOBOWE 
Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………..  klasa …………………………………. 

Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

  -Telefony kontaktowe ………………………………………………………………………………………………... 

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

  -Telefony kontaktowe …………………………………………………………………………………………………. 

II. WAŻNE INFORMACJE O ZDROWIU DZIECKA ………………………….......................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
III. GODZINY, W KTÓRYCH DZIECKO BĘDZIE PRZEBYWAŁO W ŚWIETLICY: 

1. Poniedziałek  - od …………………………………. do ………………………………….. 
2. Wtorek           - od …………………………………. do ………………………………….. 
3. Środa              - od …………………………………. do ………………………………….. 
4. Czwartek        - od ………………………………….. do ………………………………….. 
5. Piątek              - od ……………….…………………. do ………………………………….. 

 
IV.DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY UPOWAŻNIENI SĄ:  

1. Matka / Ojciec / prawny opiekun  
2. Osoby wskazane przez Rodziców/prawnych opiekunów wraz z upoważnieniem zawierającym 

informację: 
Pozostałe osoby upoważnione do odbioru dziecka: 

L.p. Imię, nazwisko Stopień pokrewieństwa Nr dowodu osobistego 

    

    

    

    
Osoba odbierająca dziecko powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości 

 

V. OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
Oświadczam, iż nie mogę zapewnić opieki dziecku w 
godzinach wymienionych w pkt. III w związku z moim 
czasem pracy, organizacją dojazdu do szkoły lub innymi 
okolicznościami wymagającymi opieki w szkole((załącznik  
nr 2 Rozp. MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 
statutów szkół publicznych) 
 

                     ………………………………………………………. 
                                 (podpis matki/opiekunki prawnej) 

Oświadczam, iż nie mogę zapewnić opieki dziecku w 
godzinach wymienionych w pkt. III w związku z moim czasem 
pracy, organizacją dojazdu do szkoły lub innymi 
okolicznościami wymagającymi opieki w szkole((załącznik  
nr 2 Rozp. MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 
statutów szkół publicznych) 
 

              …………………………………………………………….. 
                               (podpis ojca/opiekuna prawnego) 

Oświadczam, że zapoznałem (am) się z Regulaminem Świetlicy Szkolnej Szkoły Podstawowej nr2 im. A. Fiedlera w Dębnie.  
Oświadczam, że podane przeze mnie w niniejszej karcie informacje są prawdziwe i zobowiązuję się do uaktualnienia ich zgodnie ze 
stanem faktycznym. 

 

 

Dębno, dnia ………………………….                  …………………………………….       ……………………………………… 
      (podpis matki/opiekunki prawnej)        (podpis ojca/opiekuna prawnego) 
 
 

 
Dziecko zostało przyjęte do świetlicy szkolnej z dniem ……………………………………………………………………. 
Dziecko zostało wypisane ze świetlicy szkolnej z dniem ………………………………………………………………….. 

 
Podpisy członków komisji ds. naboru dzieci do świetlicy ………………………………………………………………………………………………….. 


