
KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2017/ 2018 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 W WARSZAWIE, UL. WAWELSKA 48 

INFORMACJA O UCZNIU 

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

Data urodzenia  ……………………………………………………………………… Miejsce urodzenia ……………………………………………………………… 

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

Imię i nazwisko matki ( opiekunki prawnej ), telefon ……………………………………………………………………………………………………………………  

Miejsce pracy i telefon ……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko ojca ( opiekuna prawnego ), telefon ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Miejsce pracy i telefon ……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Przewidywany czas pobytu dziecka w świetlicy: od godziny ……………….  do godziny ……………… 

INFORMACJE DODATKOWE 

a ) Ważne informacje o dziecku mające związek z jego bezpieczeństwem ( np. choroby, specjalne potrzeby podczas obiadu  

i inne ). 

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

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

b ) Czy dziecko ma odrabiać lekcje w świetlicy ?     TAK  /  NIE  ( właściwe podkreślić ) 

c ) Zgoda na umieszczanie zdjęć dziecka na szkolnej stronie internetowej oraz tablicach znajdujących się na terenie budynku 

szkolnego, np. zdjęcia z wycieczek, uroczystości szkolnych, imprez świetlicowych itp. ) 

TAK  / NIE  ( właściwe podkreślić ) 

UZASADNIENIE ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY  

( Pierwszeństwo przy przyjmowaniu dziecka do świetlicy mają dzieci, których obydwoje rodzice pracują zawodowo i nie mają 

możliwości zapewnienia opieki rodzinnej. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół  DZ.U. z 2001r. nr.61 poz. 624 z późniejszymi zmianami ) 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 



INFORMACJE O SPOSOBIE ODBIERANIA DZIECKA ZE ŚWIETLICY ( należy wypełnić pkt. „ a ” lub „ b ” ) 

a ) Dziecko będzie każdorazowo odbierane ze świetlicy przez rodziców ( opiekunów prawnych ) lub inne wskazane poniżej 

osoby dorosłe. Warunkiem odbioru dziecka ze świetlicy jest potwierdzenie ich tożsamości przez nauczyciela świetlicy ( osoba 

odbierająca dziecko jest zobowiązana do okazania dowodu tożsamości ). 

Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy: 

L.p. Imię i nazwisko 
Stopień 

pokrewieństwa 
Telefon 

Rodzaj i numer dowodu tożsamości 

( dowód osob., prawo jazdy, 

paszport ) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

b ) Wyrażamy zgodę na samodzielne wyjścia naszego dziecka ze świetlicy do domu o godzinie ………………………. I bierzemy za 

to pełną odpowiedzialność ( dotyczy tylko dzieci, które ukończyły 7 lat ). 

Podpis matki / opiekunki prawnej                                                                                                         Podpis ojca / opiekuna prawnego 

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

ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

a ) Wiem, że zapisu dziecka do świetlicy na kolejny rok szkolny należy dokonać w pierwszym dniu pracy szkoły we wrześniu  

( w przypadku dzieci z klas pierwszych ) lub w czerwcu, poprzedzającym kolejny rok szkolny. Na kolejny rok szkolny należy 

ponowić zapis dziecka do świetlicy. 

b ) Wiem, że bez pisemnego lub osobistego powiadomienia, dziecko nie może być odebrane ze świetlicy przez osobę 

niewymienioną w karcie zapisu, a także przez osobę niepełnoletnią. 

c ) Zobowiązuję się przestrzegać ustalonych godzin pracy świetlicy: 07.00 – 17.30 

d ) Wiem, że w przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy nauczyciele świetlicy będą korzystać z pomocy odpowiednich do 

tego typu działań jednostek publicznych służb porządkowych, w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców ( opiekunów praw -

nych ). Jeżeli zaistnieje taka konieczność, dziecko będzie umieszczone we właściwej placówce opiekuńczo – wychowawczej. 

e )Na wypadek zaistnienia zdarzenia losowego, które uniemożliwia odebranie dziecka ze świetlicy o właściwej porze, należy 

niezwłocznie zadzwonić na numer sekretariatu szkoły (pracownik sekretariatu lub ochrony przełączy rozmowę do świetlicy ). 

f ) Zobowiązujemy się do niezwłocznego powiadomienia o zmianie numeru telefonu lub miejsca zamieszkania dziecka. 

g )  Oświadczam, że wszystkie informacje podane w karcie zapisu dziecka do świetlicy, są zgodne z prawdą i jestem 

świadoma / - my odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

Data ………………………………        Podpis matki / opiekunki prawnej                                                 Podpis ojca / opiekuna prawnego 

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


