
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 pieczątka szkoły 

                                   

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-  16.30 w dni 
zajęć szkolnych. 
Zapis do świetlicy szkolnej jest ważny przez jeden rok szkolny. 

1. Dane osobowe dziecka 

Imiona i nazwiska  
Klasa  
Data   

PESEL  
Miejsce zamieszkania dziecka 
z zaznaczeniem z mamą, tatą, 
z obojgiem rodziców, z innymi 

osobami 

 

 

2. Dane osobowe rodziców (opiekunów prawnych) 

Imiona i nazwiska rodziców 
(opiekunów prawnych) 

Nr telefonu kontaktowego 

 
 

 

 
 

 

Miejsce zamieszkania rodziców 
(opiekunów prawnych) 

 

 

 

 3 .  Fakt samotnego sprawowania opieki przez  jednego z rodziców:   TAK   NIE 

 4.  Oboje rodzice pracują -  zaznaczyć :         TAK      NIE 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO 
ŚWIETLICY SZKOLNEJ SP 2 w Łęcznej                   

w  roku szkolnym ................../.................... 



 

    

5.Dodatkowe informacje mające wpływ na funkcjonowanie dziecka w szkole np.   informacje o 

zdrowiu dziecka, przeciwwskazania szczególna sytuacja rodzinna. 

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

 6.Informacje o ulubionych sposobach spędzania czasy wolnego i  zainteresowaniach lub 

uzdolnieniach dziecka, które mogłoby realizować w kołach zainteresowań 

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

 7. Informacje o czasie pobytu dziecka w świetlicy (proszę podać zakres godzin) 

Dziecko będzie korzystać z opieki świetlicy szkolnej od godz.............../ po lekcjach / do godz……..  

8. Informacje o odbieraniu dziecka ze świetlicy 

Osoby upoważnione do odbioru dziecka: 

Imię i nazwisko 
Stopień 

pokrewieństwa 

Numer 

dowodu 

osob. 

Numer telefonu 

    

    

    

 

W przypadku zgody na samodzielny powrót dziecka do domu, rodzice (opiekunowie prawni) 

zobowiązani są wypełnić oświadczenie: 

Dziecko do lat 7nie może samodzielnie poruszać się po drogach. Za bezpieczeństwo dzieci w 

drodze do i ze szkoły odpowiadają rodzice, opiekunowie prawni lub inne upoważnione osoby. 

Dziecko w wieku do 7 lat może być odbierane tylko przez osoby, które osiągnęły co najmniej 10 

rok życia – art. 43.Ustawy  z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. 

                                                              OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że dziecko ..............................................może na moją odpowiedzialność 

samodzielnie wychodzić ze świetlicy szkolnej  lub na zajęcia dodatkowe 

Zmiany dotyczące samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy i osób upoważnionych do odbioru 

dziecka należy zgłaszać na piśmie wychowawcom świetlicy. 

9. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku (*niepotrzebne skreślić) 

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na bezterminowe, bezpłatne rozpowszechnianie 
wizerunku mojego dziecka, utrwalonego na zdjęciach wykonanych w czasie zajęć i imprez 
organizowanych w świetlicy, na stronie internetowej szkoły znajdującej się pod adresem 
sp2leczna.pl 

10.  OŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia przez 
Szkołę Podstawową nr 2   w Łęcznej. 
Niniejszym  na podstawie  art.  6  ust.  1  lit. a  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  
Unii Europejskiej  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w sprawie  ochrony  osób  fizycznych  
w  związku  z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE    (RODO),oraz na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 
2018 r.o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000)  wyrażam  zgodę na  
przetwarzanie  danych  osobowych zawartych w karcie zgłoszenia na potrzeby związane z 
działalnością świetlicy. 
11.Zobowiązania 

• Zobowiązuje się do informowania o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszy 
zgłoszeniu i ich uaktualniania. 

• Zobowiązuję się do przyprowadzania do świetlicy tylko zdrowego dziecka 

• Zobowiązuję się również do punktualnego odbierania mojego dziecka ze świetlicy. 

• Oświadczam, że biorę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczną drogę mojego dziecka 
do i ze szkoły. 

• Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminami Świetlicy dostępnym na stronie 
internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w  Łęcznej. Zobowiązuję się do przestrzegania 
ich i ścisłej współpracy  nauczycielami świetlicy. 

W przypadku nie zgłoszenia się dziecka do świetlicy w danym dniu wychowawcy świetlicy                       

i szkoła nie ponoszą odpowiedzialności za jego zdrowie i bezpieczeństwo. 

W przypadku kiedy dziecko nie będzie systematycznie uczestniczyć w zajęciach świetlicy lub nie 

będzie przestrzegać zasad regulaminów może być  skreślone z listy wychowanków. 

.......................................................,                   ................................................................ 
/ miejscowość/                                                                                      /data/ 

 

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

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

Data złożenia karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej………………………………………………………….. 

Miejsce pracy matki 

Pieczątka zakładu pracy 

 

 

 

Godziny pracy 
 
 

Miejsce pracy ojca 

Pieczątka zakładu pracy 

Godziny pracy 
 
 

   Dzień tygodnia 
Godzina samodzielnego wyjścia Godziny zajęć dodatkowych/rodzaj zajęć  

Poniedziałek   

Wtorek   

Środa   

Czwartek   

Piątek   


