
Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka 

 

 

Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej 

 
Imię i nazwisko dziecka……………………………………………         klasa……………….. 

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

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

 

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

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

 

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

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

Miejsce pracy matki…………………………………………………………………………….. 

Miejsce pracy ojca ……………………………………………………………………………... 

 

Telefony rodziców /opiekunów ……………................ ….....…...…......................................... 

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

Telefony innych osób odbierających dziecko……………………............................................... 

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

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

 

 Choroby stałe, wady rozwojowe dziecka, ograniczenia zdrowotne alergie……………………. 

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

Wskazówki postępowania z dzieckiem w razie stałej choroby/można dołączyć do karty/…….. 

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

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

 

Czy dziecko będzie odrabiać zadania domowe w świetlicy /właściwe zakreślić/    tak/nie 

 

Orientacyjny czas pobytu dziecka w świetlicy……………………............................................. 

 

Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy /imię, nazwisko lub oświadczenie  

z podpisem, że dziecko będzie samo opuszczało świetlicę………………………………........... 

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                  

Oświadczam, że zapoznałem/am / się z regulaminem świetlicy i biorę pełną odpowiedzialność 

za dziecko od godziny 17.00. 

 

 

 

Kraków, dnia……….....                                                       …………………………………….                              

                                                                                             podpis rodzica /prawnego opiekuna 



Oświadczenie 

rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do świetlicy  

w Szkole Podstawowej nr 91 w Krakowie 
 

Ja, niżej podpisany, rodzic/opiekun 

prawny*………………………….…………………..………………. ,  kl…………… 

                                            (imię  i nazwisko dziecka) 

 

oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej.  

                                                         (dokument do wglądu na stronie internetowej szkoły). 

 

Ponadto  zobowiązuję się przestrzegać następujących postanowień dotyczących odbioru 

dziecka. 
1. Na telefoniczną prośbę rodziców/opiekunów prawnych dziecko nie będzie wypuszczane ze 

świetlicy szkolnej. 

2. Wszelkie zmiany dotyczące osób odbierających dziecko ze świetlicy szkolnej lub zgody na 

samodzielne opuszczanie przez dziecko świetlicy szkolnej należy niezwłocznie zgłosić 

wychowawcy świetlicy i dokonać stosownej korekty w „Karcie zapisu do świetlicy”. 

3. Zgodnie z regulaminem świetlicy, dziecko powinno zostać odebrane ze świetlicy nie później 

niż o godz. 17:00 

Niniejszym zobowiązuję się poinformować o powyższych postanowieniach wszystkie osoby 

upoważnione przeze mnie do odbioru mojego dziecka ze świetlicy szkolnej. 

 

 

        Kraków, ………………                                               …………………………………..                                                                                                                          
                                         ( data)                                                                                              (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                   Oświadczenie w związku z pandemią Covid-19 

 

 

Ja, niżej podpisany/a przyjmuję do wiadomości i akceptuję fakt, że moje dziecko 

  

…........................................................................., uczeń klasy ….................................. 

 

podczas pobytu w świetlicy szkolnej będzie miało kontakt z uczniami z innych  

 

grup wychowawczych / klas. 

 

 

      ………………….                                                  …....................................................... 
              (data)                                                                                    ( podpis rodzica /prawnego opiekuna) 


