
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
 

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubczynie 
 

Rok szkolny 2022/2023 

 

1. DANE OSOBOWE DZIECKA: 

Nazwisko i imię dziecka Klasa Adres zamieszkania 

   

 

2. DANE OSOBOWE RODZICÓW 

Nazwisko i imię rodziców / prawnych opiekunów 

Matka / prawny opiekun Ojciec / prawny opiekun 

  

 

3. TELEFONY KONTAKTOWE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

W przypadku zmiany nr telefonu, prosimy o natychmiastowe uaktualnienie poniższych numerów. 

Telefony kontaktowe rodziców / prawnych opiekunów 

Matka / prawny opiekun Ojciec / prawny opiekun 

  

 

4. INNE UWAGI O DZIECKU (NP. CHOROBA, OKULARY, LEKI, ITP.) 

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

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

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

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

 

5. PRZEWIDYWANY CZAS POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY 

 

Dni 

tygod

nia 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Godziny 

     

 

 

6. DZIECKO W ŚWIETLICY BĘDZIE OCZEKIWAŁO: 

a) tylko na autobus / bus, 

b) na rodziców lub opiekunów. 

 



7. DZIECKO BĘDZIE RÓWNIEŻ ODBIERANE ZE ŚWIETLICY PRZEZ : 

 

L.p. 

Imię i nazwisko osoby 

upoważnionej do odbierania 

dziecka 

Seria i nr dowodu 

osobistego 
Stopień pokrewieństwa 

1.    

2. 
   

3. 
   

4. 
   

 

 

8. DZIECKO MOŻE SAMO OPUSZCZAĆ ŚWIETLICĘ O GODZINIE: 

 

Dni tygodnia Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Godzina 
     

 

9. CHCĘ, ABY MOJE DZIECKO ODRABIAŁO LEKCJE W ŚWIETLICY: 

a) tak 

b) nie 

 

10. INFORMACJE DLA RODZICÓW 

 Godziny pracy świetlicy dostosowane są do potrzeb szkoły. 

 Rodzice i opiekunowie są zobowiązani do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy zgodnie 

z wpisem zawartym w karcie zgłoszenia.  

 Na świetlicy mogą przebywać tylko dzieci, które zostały zdeklarowane przez rodziców.  

 Dziecko przed i po zajęciach szkolnych zgłasza się do świetlicy.  

 Dziecko ma możliwość odrabiania lekcji w świetlicy. 

 Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za cenne rzeczy przynoszone z domu. 

 Opinia wychowawcy świetlicy ma wpływ na śródroczną i roczną ocenę zachowania dziecka.  

 Dziecko może mieć przy sobie telefon komórkowy, ale korzystanie z niego jest możliwe tylko 

w razie potrzeby i za zgodą wychowawcy świetlicy. 

 Zabrania się korzystania z tabletów i innych sprzętów multimedialnych podczas zajęć 

świetlicowych. 

 W świetlicy obowiązuje ustalony regulamin i plan pracy. 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka do celów związanych  

z procesem opiekuńczo-wychowawczym w świetlicy zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) dla celów związanych z funkcjonowaniem szkoły tj. danych dziecka  

w postaci imienia, nazwiska i klasy umieszczanych w związku z jego ewentualnymi osiągnięciami lub udziałem 

w różnych wydarzeniach organizowanych przez świetlicę, szkołę. 

 

 

 

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

Data      (czytelne podpisy rodziców / prawnych opiekunów) 


