
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY  

Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku                                                              

w roku szkolnym …………./…………. 

 

Imiona i nazwisko dziecka …….................................................................   klasa ..........................  

Nazwiska i imiona rodziców (opiekunów prawnych.) 

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

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

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Aktualne numery telefonów komórkowych:  

1) matki ................................................................  

2) ojca ..................................................................  
 

Prosimy niezwłocznie zgłaszać zmianę numerów kontaktowych! 

 

Istotne informacje o stanie zdrowia dziecka, które należy mieć na uwadze w celu zapewnienia odpowiedniej 

opieki 1 ……………………………………………………………………………………................................................ 

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

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

 

W które dni tygodnia dziecko będzie przebywało w świetlicy? (Proszę wpisać poszczególne dni tygodnia oraz 

przypuszczalne godziny pobytu)  

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

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

 

Po lekcjach dziecko będzie: * 

 korzystało z odwozów autobusem szkolnym (Proszę o podanie miejscowości ……………..…………...)  

 odbierane przez rodzica lub opiekuna prawnego 2 

 

* właściwą informację proszę podkreślić lub zaznaczyć 

 

W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka informacje w formie pisemnej należy 

przekazać nauczycielowi świetlicy.  

 

Uwaga! Polecenia wydane ustnie dziecku nie będą respektowane!  

 

 

………………………………………..  

                                                                                                            (data, czytelny podpis rodzica) 

 

 
1 

art. 155 Ustawy Prawo oświatowe Art.  155.  [Dane o dziecku przekazywane placówce] 

W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, 

publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, publicznej szkole i publicznej placówce, o której mowa w art. 2 pkt 8, odpowiedniej 

opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki 

uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. 

 
2
 Uczniowie, którzy w danym dniu nie korzystają z odwozu autobusu szkolnego mogą opuszczać świetlicę tylko w 

towarzystwie rodziców / prawnych opiekunów lub osób upoważnionych przez rodziców / prawnych opiekunów - na piśmie 

(opieki nie mogą stanowić dzieci do 10 roku życia - Zgodnie z art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która 

osiągnęła wiek co najmniej 10 lat).  



UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA 

 

Ja (imię i nazwisko rodzica) ……………………………………………............…………………………..…....……….  

upoważniam do odbioru ze świetlicy szkolnej mojego dziecka  

(imię i nazwisko dziecka) ……………………………….……………….……….....................................................…  

następujące osoby (proszę wpisać imię i nazwisko): 

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

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

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

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

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

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

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

 

                                                                                

……..……………………………… 

                                                                                              (data, czytelny podpis rodzica)  

 

 

DEKLARACJA RODZICA O KORZYSTANIU Z OPIEKI ŚWIETLICOWEJ DZIECKA W 

GODZINACH PORANNYCH 

 
Uczeń / uczennica ........................................................................................................................... * 

 

 będzie korzystał / korzystała w godzinach porannych tj. od godziny 7.00 - 8.00 (świetlica szkolna) / 7.00 

- 8.30 (świetlica przedszkolna) z opieki świetlicy szkolnej w SP w Lutomiersku.  

 nie będzie korzystał / korzystała w godzinach porannych z opieki świetlicy  

 

Dziecko będzie dowożone do szkoły przez: * 

 autobus szkolny (Proszę o podanie miejscowości ……………..…………...) 

 indywidualnie przez rodzica lub opiekuna prawnego  

 
*właściwą informację proszę podkreślić lub zaznaczyć 

 

……..……………………………… 

                                                                                              (data, czytelny podpis rodzica)  
 

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem świetlicy szkolnej i akceptuję go.  

 

 

……………………………………………………………… 

(miejscowość, data i własnoręczny podpis) 

 
 

 
 


