
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy 
Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Turku 

Rok szkolny …………………… 

Świetlica szkolna czynna  w godzinach 7.15 -16.30 
 
Informacje o dziecku: 
1………………………………………………………………………………… 
 Imiona i nazwisko dziecka 
 

2…………………………………………………………………………. 3. klasa………………. 
 Data i miejsce urodzenia  
 

4. Adres zamieszkania: …………………………………………………….. 
 
5. Dane rodziców / opiekunów prawnych 
Matka………………………………………………………………………….. 
                                Imię i nazwisko                                                                 Telefon kontaktowy 
 

Ojciec………………………………………………………………………….. 
                               Imię i nazwisko                                                                   Telefon kontaktowy 

6. Miejsce pracy rodziców /opiekunów prawnych : 
Matki …………………………………………………godz.pracy……………... 
Ojca ………………………………………………….godz.pracy……………... 
 
7. Godziny przebywania dziecka w świetlicy : 
Poniedziałek       ……………………………………………………………. 

Wtorek         ……………………………………………………………. 

Środa                    ……………………………………………………………. 

Czwartek              …………………………………………………………….. 

Piątek                   …………………………………………………………….. 

8. Problemy zdrowotne dziecka: …………………………………………… 
………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………… 
 
9. Uwagi o dziecku: …………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 
10.Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy: 
 (imię i nazwisko-stopień pokrewieństwa, nr telefonu) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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



11. Oświadczam, iż zapoznałem /łam się z regulaminem i procedurami 

obowiązującymi w świetlicy szkolnej. 

12.Oświadczam, iż dane zawarte w karcie są zgodne ze stanem 

faktycznym. Zobowiązuję się do uaktualniania danych w przypadku 

jakichkolwiek zmian. 

13.Oświadczam, iż dobrowolnie udzieliłem/łam informacji dotyczących 

danych osobowych dziecka i rodziny ( Ustawa  o ochronie danych 

osobowych z dnia 10 maja 2018 r. – Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). 

14.Zgodnie z art.155 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 

r.(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148,1078,1287,1680,1681,1818,2197 i 2248 

oraz z 2020 r. poz.374 ) oraz wytycznymi MEN i GIS dotyczącymi 

działalności szkół w okresie trwania epidemii Covid-19, oświadczam , że 

do świetlicy będę przyprowadzać dziecko:- zdrowe, - bez widocznych 

objawów chorobowych (gorączka, kaszel, duszności, katar, wysypka),-

które nie miało kontaktu z osobami , u których stwierdzono Covid-19  lub 

przebywających w kwarantannie. 

                                
                                    Akceptuję warunki przyjęcia dziecka do świetlicy . 
 
                          Turek, dn…………………………………………………… 

                                                          Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
 

Oświadczenie o samodzielnym opuszczaniu przez dziecko  
świetlicy szkolnej 

 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczanie przez 

moje dziecko……………………………………………………………. 

 Imię i nazwisko dziecka  

 

świetlicy szkolnej o godzinie ………….Przejmuję na siebie całkowitą  

odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego 

samodzielnego powrotu do domu. 

                               Turek, dn………………………………………………… 
                                                            Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 


