
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY PRZY  SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24  

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  IM. GUSTAWA MORCINKA W GDAŃSKU 

(wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka) 

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka .................................................................................................................. 

ucznia klasy ............... do świetlicy w roku szkolnym 2017 /2018. 
 

Dziecko będzie / nie będzie* korzystało z obiadów w stołówce szkolnej 
*proszę podkreślić właściwe 

 

Opieka w ramach świetlicy, sprawowana przez nauczycieli-wychowawców, jest bezpłatna. Zgodnie z ustaleniami 

Rady Rodziców (pkt.3 Regulaminu Świetlicy), raz do roku pobierana jest wpłata (w wysokości 50 zł.) na wyprawkę, 
tj. materiały plastyczne i pomocnicze, które umożliwiają prowadzenie zajęć świetlicowych.  Powyższą kwotę należy 

wpłacić na specjalne konto Rady Rodziców (nr konta: 95 1020 1811 0000 0702 0304 3155). W tytule przelewu należy 

wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasa: świetlica szkolna, rok 2017/2018. 

 

Karty Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy należy składać razem z dowodem wpłaty. 
 

I. Dane osobowe: 

Data i miejsce urodzenia dziecka ..................................................................................................................... 

Adres zamieszkania........................................................................................................................................... 

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

Przyczyny uzasadniające ubieganie się o miejsce w świetlicy /należy podkreślić wybraną odpowiedź/: 

 dziecko musi dłużej przebywać w szkole ze względu na fakt, pracy obojga rodziców, 

 dziecko musi dłużej przebywać w szkole ze względu na fakt dowozu do szkoły (dziecko posiada 

orzeczenie o niepełnosprawności), 

 z innych przyczyn lub okoliczności – jakich?  …………………………………………………….. 

III. Dane rodziców 

Matka dziecka Ojciec dziecka 

Imię i nazwisko: 

 

Imię i nazwisko: 

 

Telefony kontaktowe: 

 

Telefony kontaktowe: 

 

Miejsce zatrudnienia: 

 

Miejsce zatrudnienia: 

 

IV. Odbiór dziecka ze świetlicy szkolnej 

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność prawną za samodzielny powrót dziecka 

do domu. Wyjście ze świetlicy o godzinie: 

Pn ……………..…Wt. ……………..…Śr. ………..……..… Czw…….……..…..…  Pt…………...……. 

Data……………………… Podpis rodziców /prawnych opiekunów…………………………………….. 

 

 

 



2. Oświadczam, że będę odbierać dziecko osobiście. 

Data………………………  Podpis rodziców/prawnych opiekunów…………………………………… 

3.  Dziecko będzie odbierane przez następujące osoby upoważnione przeze mnie (imię i nazwisko, nr 

dowodu osobistego):  

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

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

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

Data………………………      podpis rodziców/prawnych opiekunów………………………………… 

4. Wyrażam zgodę na powrót mojego dziecka ze świetlicy do domu razem z niepełnoletnim rodzeństwem 

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

imię i nazwisko, klasa 

 

Data………………………    podpis rodziców/prawnych opiekunów…………………………………….. 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wyjścia ze 

szkoły. 

 

V. Informacje o stanie zdrowia dziecka 

Dziecko ma przeciwwskazania lekarskie do zajęć ruchowych i sportowych (w jakim zakresie) 

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

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

Inne problemy rozwojowo - zdrowotne:. (w tym, czy posiada orzeczenie o niepełnosprawności) 

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

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

VI. Zainteresowania i uzdolnienia dziecka 

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

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

VII. Oświadczenia 

1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane w karcie  dane są zgodne  z  aktualnym stanem faktycznym              

i prawnym.  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej karcie  dla celów związanych z postępowaniem 

rekrutacyjnym zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 

101, poz. 926 z późn. zm.) oraz dla celów związanych z funkcjonowaniem szkoły. 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Świetlicy(dostępny na stronie internetowej szkoły oraz w świetlicy), 

zobowiązuję się do przestrzegania go i ścisłej współpracy z wychowawcami świetlicy.                                                                                

                                                                        

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

              (miejscowość, data)                                                       (czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych ) 

 

 

 


