
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W GIŻYCKU  

na rok szkolny 2021/22 
Uwaga: Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka 

 
Proszę o przyjęcie do świetlicy …………………………………………………………………kl.……  

(imię i nazwisko dziecka)  
ur…………………………………… roku w……………………………………………………. 

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

 
RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE 

OJCIEC imię i nazwisko MATKA imię i nazwisko 

  
Adres zamieszkania: Adres zamieszkania: 

  
Telefon kontaktowy: Telefon kontaktowy: 

  

 
…………………………………… ………………………………………….. 

miejscowość i data podpis rodziców* (opiekunów)* 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU ODBIERANIA DZIECKA ZE ŚWIETLICY 
 

1.OŚWIADCZENIE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY: 
 

Oświadczamy, że będziemy wyłącznie osobiście odbierać własne dziecko ze świetlicy. 
 

…………………………………… ………………………………………….  
podpis matki*(opiekunki)* podpis ojca*(opiekuna)* 

 
2. UPOWAŻNIENIE DO SAMODZIELNEGO OPUSZCZANIA ŚWIETLICY: 

 
Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na samodzielne opuszczanie przez nasze dziecko świetlicy szkolnej 

i ponosimy za nie pełną odpowiedzialność (proszę określić dni i godziny): 
 
 

Poniedziałek……………………………. Czwartek…………………………………  
Wtorek………………………………….. Piątek…………………………………….  
Środa……………………………………. 

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

podpis matki*(opiekunki)* podpis ojca*(opiekuna)*

 
 
3. OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………...  

Imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa 
 
……………………………………………………………………………………………………………………...  

Imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa 
 
……………………………………………………………………………………………………………………...  

Imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa 
 
……………………………………….. …. …………………………………………………..  

podpis matki*(opiekunki)* podpis ojca*(opiekuna)* 

 
PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE: 

 
1. Do świetlicy przyjmowane są dzieci rodziców pracujących. 
2. Rodzice dziecka dołączają do karty zgłoszenia oświadczenia o zatrudnieniu  (druga strona karty). 
3. Wypełnione karty należy składać u wychowawców świetlicy lub w sekretariacie szkoły. 
4. Przyjęcie ucznia do świetlicy poprzedza rozpatrzenie wniosku przez komisję rekrutacyjną.  
5. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach od 6.30 do 16.30.  
6. Doraźna zgoda na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy może być zgłaszana jedynie na 
piśmie.  
7. Świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosiło ono swoją obecność u 
wychowawcy świetlicy.  
8. Oświadczam, że poza godzinami pracy świetlicy (6.30-16.30) ponoszę pełną odpowiedzialność 
za bezpieczeństwo mojego dziecka.  
9.Oświadczam, że informacje przedłożone przeze mnie są zgodne ze stanem faktycznym. 
Prawdziwość danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.  
10. Zobowiązuję się do uaktualniania zmian dotyczących sytuacji dziecka ( np. numeru 
telefonu, godzin wyjścia, itp )  
11. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dziecka i jego rodziców 
(prawnych opiekunów) do celów związanych z funkcją opiekuńczo-wychowawczą świetlicy Szkoły 
Podstawowej nr 7 w Giżycku, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).  
12. Oświadczam/oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem Świetlicy i Procedurami  
zapewniającymi bezpieczny pobyt uczniów w Świetlicy Szkolnej obowiązujące w Szkole 
Podstawowej nr 7 w Giżycku i zobowiązujemy się do ich przestrzegania (dokumenty dostępne 
są na stronie internetowej szkoły w zakładce świetlica, u wychowawców świetlicy i bibliotece 
szkolnej). 
 
Giżycko,…………………… ………………………………………………...  

podpis rodziców* (opiekunów)* 

 
* niepotrzebne skreślić



OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH  
PRZY ZGŁASZANIU DZIECKA  

DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7  
W GIŻYCKU NA ROK SZKOLNY 2020/21 

 

 

Ja ………………………………………………….............................. jako rodzic/opiekun prawny  
(imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego) 

 
 

 
dziecka………………………………………… ubiegającego się o miejsce w świetlicy szkolnej  

(imię i nazwisko dziecka) 
 

 
w Szkole Podstawowej nr 7 w Giżycku, spełniam jedno z poniższych kryteriów *: 

 

1) pracuję lub prowadzę działalność gospodarczą. 

 

2) pracuję i samotnie wychowuję dziecko w rodzinie. 
 
 
 

 
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego 

za złożenie fałszywego oświadczenia.

  
OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

PRZY ZGŁASZANIU DZIECKA  
DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7  

W GIŻYCKU NA ROK SZKOLNY 2020/21 
 

 

Ja …………………………………………………............................... jako rodzic/opiekun prawny  
(imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego) 

 
 

 
dziecka………………………………………… .ubiegającego się o miejsce w świetlicy szkolnej  

(imię i nazwisko dziecka) 
 

 
w Szkole Podstawowej nr 7 w Giżycku, , spełniam jedno z poniższych kryteriów *: 

 

1) pracuję lub prowadzę działalność gospodarczą. 

 

2) pracuję i samotnie wychowuję dziecko w rodzinie. 
 
 
 

 
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego 

za złożenie fałszywego oświadczenia.

 
 
 
 
 
 
 

 

Data…………………… …………………………………………….. Data…………………….. …………………………………………….. 
 

(podpis osoby składającej oświadczenie)  (podpis osoby składającej oświadczenie)  
   

  *właściwe podkreślić  

*właściwe podkreślić    


