
 

Załącznik nr 2 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W NOWYM MIEŚCIE 

NA ROK SZKOLNY ……………………………………... 

Czas pracy świetlicy: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 

Kartę wypełniają rodzice / prawni opiekunowie dziecka 

Zgłoszenie dziecka, którego rodzice pracują zawodowo i nie mogą zapewnić opieki w czasie 

wolnym od zajęć szkolnych 

Imię i nazwisko dziecka 

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

klasa ….................                  wychowawca ………………………………………………..……… 

Data i miejsce urodzenia.................................................................................................................... 

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

Telefon domowy ……………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko matki............................................................... tel..................................................... 

miejsce pracy....................................................................................................................................... 

godziny pracy........................................... 

(Proszę podać pełną nazwę zakładu pracy z dokładnym adresem i numerem telefonu stacjonarnego) 

Imię i nazwisko ojca.....................................................................tel........................................... 

miejsce pracy............................................................................................................................... 

godziny pracy.......................................... 

(Proszę podać pełną nazwę zakładu pracy z dokładnym adresem i numerem telefonu stacjonarnego) 

Dziecko będzie korzystało z opieki wychowawczej w świetlicy: 

(jeśli dziecko będzie przyprowadzane do świetlicy w godzinach porannych a następnie po zajęciach lekcyjnych będzie w świetlicy 

oczekiwało na przyjście opiekunów, należy zaznaczyć odpowiedź pierwszą i drugą ze wskazaniem orientacyjnej godziny 

odbierania dziecka) 

  przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych od godziny ………………………… 

  po zakończeniu zajęć lekcyjnych do godziny…………………………..… 

 

 

 



 Dziecko odbierać będą osobiście rodzice w godzinach pracy świetlicy lub odbierane będzie 

przez: ( proszę o wypisanie wszystkich osób upoważnionych do odbierania dziecka ze świetlicy wraz ze wskazaniem stopnia 

pokrewieństwa czy rodzaju znajomości) 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej Rodzaj pokrewieństwa 

lub znajomości 

1.  

2.  

3.  

 

 Dziecko korzysta z obiadów na stołówce szkolnej:                 TAK      NIE 

 

Dodatkowe informacje o dziecku ( stan zdrowia, alergie, zainteresowania, itp.) 

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

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

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

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

     data                                                                                 podpis rodzica/opiekuna prawnego 

ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

1. Systematycznie wysyłać dziecko na świetlicę szkolną 

2. O wszelkich zmianach powiadamiać wychowawcę świetlicy. 

3. Przekazać dziecku, iż będąc pod opieką wychowawcy świetlicy nie możne samowolnie opuszczać 

świetlicy. Do sklepiku szkolnego i toalety wychodzi tylko w trakcie przerw międzylekcyjnych za zgodą 

wychowawcy świetlicy. 

4. Za samowolne opuszczenie świetlicy oraz szkody celowo wyrządzone przez dziecko odpowiedzialność 

ponoszą rodzice/prawni opiekunowie. Mogą oni zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za 

zniszczony lub uszkodzony sprzęt. 

5. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. Za 

bezpieczeństwo dziecka, które nie zostało odebrane do czasu zamknięcia świetlicy, odpowiedzialność 

ponoszą rodzice/prawni opiekunowie. 

Zapoznałem się z regulaminem i zobowiązuję się przestrzegać jego zapisów. 

  

Nowe Miasto, dnia……………………………......                    ……................................................... 

                                                                                                                         (czytelny podpis rodziców/opiekunów) 

 

 


