
Załącznik Nr 2 
do Regulaminu świetlicy szkolnej 
w Szkole Podstawowej nr 2 
im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2022/2023 
 

Dane dziecka  Dane rodziców (opiekunów prawnych) 

Imię i nazwisko 
 
 

  Matka 
(opiekunka prawna) 

Ojciec  
(opiekun prawny) 

Data urodzenia 
  Imię i 

nazwisko 
 
 

 

Klasa   Telefon 
kontaktowy* 

  

Adres 
zamieszkania 

  * Prosimy o natychmiastowe uaktualnianie numerów 
telefonów kontaktowych w razie zmian. 

      
 

Dane niezbędne do zakwalifikowania dziecka na zajęcia świetlicy 
(należy „x” zaznaczyć właściwe odpowiedzi) 

 
 rodzice/ opiekunowie prawni pracujący (niezbędne dostarczenie zaświadczeń 

o zatrudnieniu -   załącznika nr 3 – obojga rodziców) 
 rodzic / opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko (niezbędne 

dostarczenie załącznika nr 3) 
 rodzina wielodzietna (troje lub więcej dzieci) 

 
 

Dodatkowe informacje o dziecku (np. choroby przewlekłe, alergie itp.) 
 
 
 

 
Osoby uprawnione do odbierania dziecka 

 rodzice (opiekunowie prawni) 
 inne upoważnione osoby pełnoletnie: 

Imię i nazwisko Seria i numer dowodu 
osobistego 

  
  
  
  

 starsze rodzeństwo (niepełnoletnie): 
Imię i nazwisko 

 
 

 Dziecko będzie wracało do domu samodzielnie* 
* W przypadku samodzielnego powrotu do domu przez dziecko, które ukończyło 7 rok życia, rodzice 

(opiekunowie prawni) zobowiązani są do podpisania zgody zawartej w kolejnej tabeli. 
 



Zgoda dotycząca samodzielnego powrotu do domu 
Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu z zajęć świetlicowych. 
 

____________________________________ 
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

 
Określenie dni tygodnia i godzin przebywania w świetlicy* 

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 
Przed 

lekcjami 
     

Po lekcjach 
 
 

    

* Proszę wpisać konkretny czas pobytu dziecka w świetlicy (np. 12:30-15:00) 
 

Oświadczenia 
Oświadczam, że od momentu wyjścia dziecka ze świetlicy szkolnej z rodzicem, inną 
upoważnioną osobą pełnoletnią lub starszym rodzeństwem (niepełnoletnim) biorę 
całkowitą odpowiedzialność prawną za bezpieczny powrót dziecka do domu. 
Oświadczam, że w przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbierania lub powrotu 
dziecka ze świetlicy do domu przekażę niezwłocznie informację w formie pisemnej 
bezpośrednio wychowawcy świetlicy. 

 
Informacja 

Informacja na temat przetwarzania podanych wyżej danych osobowych znajduje się na  
stronie internetowej szkoły: sp2.sierakowice.pl. 

 
 
Sierakowice, dnia _______________________ _____________________________________ 
 (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 


