
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W GŁOGOWIE  

 

Proszę o przyjęcie ...............................................................................  do świetlicy szkolnej od dnia ……………….. 

         /imię i nazwisko dziecka/                    

I. Dane o sytuacji rodzinnej dziecka: 

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

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

Imiona i nazwiska rodziców /prawnych opiekunów.......................................................................................................... 

Adres zamieszkania rodziców /prawnych opiekunów.........................................................................................................

telefon kontaktowy.............................................................................................................................................................. 

  

POTWIERDZENIE ZATRUDNIENIA 

 Matka / opiekunka prawna Ojciec /opiekun prawny 

Nazwa i adres zakładu pracy, 

Numer telefonu 

(pieczątka zakładu pracy) 

  

Czytelny podpis osoby 

potwierdzającej zatrudnienie 

(wraz z pieczątką) 

  

 

Inne uwagi o dziecku: stała choroba, itp.............................................................................................................................

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

Czy dziecko ma odrabiać zadania  domowe na świetlicy ? TAK                    NIE                            

Czy dziecko uczęszcza na obiady w szkole?     TAK                         NIE      

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka  (w publikacjach papierowych i elektronicznych, w tym 

internetowych, związanych z życiem szkoły)   TAK                         NIE     

 

II. INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY: 

Proszę o podkreślenie właściwej dla Państwa odpowiedzi oraz o złożenie podpisu 

a) Oświadczamy, że będziemy odbierać dziecko około godz. ……………………………………………… 

b) Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na opuszczenie przez nasze dziecko świetlicy szkolnej o godz……….  

      i samodzielny powrót dziecka do domu. 

c) Oświadczamy, że dziecko będzie uczęszczało do świetlicy szkolnej sporadycznie, czekając na zajęcia  

pozalekcyjne ( proszę podać na jakie zajęcia, w jakich dniach tygodnia i w jakich 

godzinach)……………………………………………………………………………………………………. 

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

d) inne ważne informacje ……………………………………………………………………………………… 

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

e) Upoważniam nw. osoby do odbioru mojego dziecka ze świetlicy szkolnej 

 Imię i nazwisko osoby odbierającej, stopień pokrewieństwa, tel. kontaktowy 

1)………………………………………………………………………………………………………………………… 

2)………………………………………………………………………………………………………………………… 

3)………………………………………………………………………………………………………………………… 

4)………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jednorazowe upoważnienia czy zwolnienia należy przekazywać w formie pisemnej na kartce lub w zeszycie 

kontaktowym dziecka. W przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych w karcie zapisu dziecka do 

świetlicy szkolnej, niezwłocznie powiadomię o nich nauczyciela świetlicy. Jednocześnie przyjmujemy do 

wiadomości, że szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka pozostającego na jej terenie w miejscach nie 

objętych opieką nauczyciela oraz poza godzinami pracy nauczycieli. 

 

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

             data                                                                                                    podpis rodziców/ opiekunów prawnych 

 

  

  

 



 
INFORMACJA 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) przyjmuję do 
wiadomości, że: 

• Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 6 w Głogowie z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 18 

•  dane kontaktowe będą przetwarzane wyłączenie w celu szybkiego kontaktu z rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka w nagłych okolicznościach, 
dane dot. wizerunku dziecka będą wykorzystywane wyłącznie w publikacjach papierowych i elektronicznych, w tym internetowych, związanych z 
życiem szkoły. 

• dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa, 

• przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 

• dane podaję dobrowolnie jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z celem podanym powyżej. 
 

 

WAŻNE INFORMACJE 

1. Świetlica jest czynna w godzinach 6.30 – 16.15. 

2. Na świetlicę mogą uczęszczać dzieci rodziców pracujących, mających potwierdzenie zatrudnienia!!! 

3. Dziecko przed i po zajęciach szkolnych zgłasza się do świetlicy 

4. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. Od godziny 

16.15 odpowiedzialność za dziecko ponoszą rodzice/opiekunowie dziecka. Odbierając dziecko ze 

świetlicy, proszę wywołać dziecko i czekać na zewnątrz świetlicy ( przeciągi, dezorganizacja zajęć) 

5. Rodzice/opiekunowie przekazują dziecko pod opiekę nauczycielom-wychowawcom świetlicy. 

6. W świetlicy obowiązuje zeszyt kontaktowy ucznia, który ułatwia wymianę informacji (prosimy 

podpisywać przeczytane uwagi). 

7. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego kontaktu z nauczycielami świetlicy po otrzymaniu 

pisemnego zawiadomienia. 

8. We wrześniu odbędzie się spotkanie z rodzicami/opiekunami w celu omówienia organizacji pracy 

w świetlicy, (termin spotkania - środa 06.09.2017 godz. 16:15 w stołówce szkolnej- obecność 

obowiązkowa)  

Prosimy o przynoszenie wyprawek niezbędnych do prowadzenia zajęć plastycznych do końca 

września. 

9. W świetlicy obowiązuje przez cały rok szkolny zmiana obuwia. Bluzy, sweterki uczniowie wkładają 

do plecaka lub zanoszą do szatni. Za zgubione rzeczy nauczyciele nie odpowiadają.  

10. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty (prosimy o nie 

przynoszenie do szkoły wartościowych przedmiotów (np. telefonów komórkowych, biżuterii). 

11. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy materialnie odpowiadają 

rodzice/opiekunowie. 

12. Do świetlicy mogą uczęszczać dzieci niechodzące na lekcje religii lub oczekujące na zajęcia 

dodatkowe w szkole, ale po wcześniejszym zgłoszeniu i wypełnieniu karty zgłoszenia dziecka do 

świetlicy przez rodziców/opiekunów  

13. Nauczyciele - wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem 

szkolnym  

 

 

Głogów , dnia……………                                                           ………………………………….. 

                                podpis rodziców /opiekunów 


