
  

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ „KASKADA”  

  

Proszę o przyjęcie ucznia/uczennicy …………………………………………………………………   klasy…………...  

                                                                                      (imię i nazwisko dziecka)  
ur. dnia ……………………..………..……. do świetlicy szkolnej „Kaskada” od dnia  ……………..………………….    

  

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

  

Dane rodziców/ opiekunów:  
Imię i nazwisko matki/opiekuna…………………………………………………….………. Tel. ……………………… 

Adres zakładu pracy………………………………………………………………………… Tel. ……………………….  

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

Adres zakładu pracy………………………………………………………………………… Tel. ……………………….  

  

Dodatkowe informacje o dziecku (przeciwwskazania, choroby, przyjmowane leki, inne mające wpływ na proces  

opiekuńczy): ………………………………………………………………………………………………………………  

Dziecko ma przeciwwskazania lekarskie do zajęć ruchowych i sportowych na sali gimnastycznej i boisku szkolnym  

(w jakim zakresie)…………………………………………………………………………………………………………  

  

W jakich godzinach dziecko będzie przebywało w świetlicy szkolnej:  

  przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych od godz. ………………………… 

  po zakończeniu zajęć lekcyjnych do godz. ………………………………  

  

Przez kogo będzie odbierane:                                                                  
          ……………………………………………….                                 …………………………………………  
                                 imię i nazwisko                                                                                            stopień pokrewieństwa  
          ……………………………………………….                                 …………………………………………  
                                        imię i nazwisko                                                                                             stopień pokrewieństwa  

           ……………………………………………….                                 …………………………………………  
                                        imię i nazwisko                                                                                             stopień pokrewień stwa  

          ……………………………………………….                                 …………………………………………  
                                 imię i nazwisko                                                                                             stopień pokrewieństwa   

 Osobom nieupoważnionym oraz opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane  
  

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na samodzielny powrót dziecka do domu  

  

 Wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót mojego dziecka do domu o godz. …………..  

  

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

               data                                   podpis rodziców /opiekunów  

Przyjmuję do wiadomości, że: 1. Samodzielnie wyjść ze świetlicy może jedynie dziecko posiadające pisemną zgodę 

rodziców/prawnych opiekunów na samodzielny powrót do domu. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna wyrażona 

telefonicznie nie będzie brana pod uwagę przez wychowawcę świetlicy.   
2. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje 

przyjście do wychowawcy świetlicy.   
3. Dzieci będą wypuszczane ze świetlicy na zajęcia dodatkowe pozalekcyjne na podstawie pisemnej informacji od rodziców.  



4. Rodzice dziecka/opiekunowie prawni zobowiązani są do przestrzegania godzin otwarcia świetlicy szkolnej 630-1630 . 

5. Opiekunowie świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty osobiste uczniów.  

6. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie. 

Ponadto oświadczam, że:  
 zobowiązuję się do zakupu rzeczy wchodzących w skład wyprawki świetlicy szkolnej(ryza papieru ksero, 2 bloki techniczne:  
biały i kolorowy, 2 bloki kolorowe rysunkowe, małe pudełko plasteliny, kredki, klej) lub wpłacam pieniądze w kwocie  

30 złotych na zakup tych rzeczy przez świetlicę szkolną.  

• Wpłacam pieniądze                                                                                    Proszę zakreślić  
• Zakupuję rzeczy wchodzących w skład wyprawki świetlicy  

 wszystkie zakupione rzeczy do świetlicy będą przeznaczone do użytku wspólnego  
  

   ……………………………                                                                                   …………………………………..…………………………………………  
                data                                                                                                                               czytelny podpis rodziców /opiekunów  


