
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 69  W POZNANIU

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

         Kartę wypełniają czytelnie (drukowanymi literami) rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.

I DANE OSOBOWE 
Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej ……………………………………………………………………………………. ucznia 
                                                                                                            imię i nazwisko dziecka
klasy…………………… w roku szkolnym 2021/2022.

Data i miejsce urodzenia dziecka …………………..……………………………………………………………………………………..

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

tel. komórkowy……………………………………..

II INFORMACJE O RODZICACH/OPIEKUNACH PRAWNYCH

Rodzic/opiekun prawny Nazwisko i imię Numer telefonu Telefon do zakładu pracy Nazwa zakładu pracy

Matka/opiekun prawny

Ojciec/opiekun prawny

III WAŻNE INFORMACJE O ZDROWIU DZIECKA 

Dodatkowe informacje o dziecku /choroby, wady rozwoju, przeciwwskazania, prośby rodziców dzieci  jedzących obiady, nietolerancje 
pokarmowe/** 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
** W przypadku braku informacji proszę napisać – Nie dotyczy.

IV OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO/O POTRZEBIE KORZYSTANIA DZIECKA ZE ŚWIETLICY 
SZKOLNEJ(&20 pkt.1 Statu szkoły)
Uwaga!

Ze świetlicy szkolnej mogą korzystać uczniowie, których rodzice/opiekunowie prawni/złożą co najmniej jedno z niżej zapisanych  
oświadczeń
1. Oświadczenie o czasie pracy
matka/opiekun prawny   od…………………… do…………………..
ojciec/opiekun prawny    od…………………..  do…………………..
2. Oświadczenie w sprawie dojazdu do szkoły
Oświadczam, że dojazd ucznia do szkoły jest możliwy w godz. ……………………………….. .
3. Oświadczenie o innych okolicznościach wymagających zapewnienie opieki w szkole (np. rodzic samotnie wychowujący i pracujący, 
rodzina wielodzietna itp.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………...
IV OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH O SPOSOBIE OPUSZCZANIA ŚWIETLICY PRZEZ 
DZIECKO:

1.Dziecko będzie odbierane przez rodziców/opiekunów prawnych ok.godz. ………………………………………… .
2.Dziecko może samodzielnie opuszczać świetlicę TAK/NIE* 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

GODZINY 
WYJŚCIA

Ja niżej podpisana /podpisany …….….…………………………………………….wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność prawną za 
bezpieczeństwo mojego   dziecka  podczas samodzielnego powrotu do domu od momentu opuszczenia przez niego świetlicy.

 ..…………….                                                        ………………………..……….                                     ……………………………………
/miejscowość, data/                                               podpis matki/opiekuna prawnego  /                                     podpis ojca/opiekuna prawnego
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3. Upoważniam wymienione poniżej osoby do odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej

Lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Numer telefonu Numer dowodu 
osobistego

Podpis osoby 
upoważnionej

4. Dziecko będzie odbierane przez osobę niepełnoletnią(warunek ukończone 10lat)

Lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Data urodzenia

Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej 
osobę przez nas upoważnioną.
Świetlica zapewnia dzieciom opiekę do godziny 17.00.

...…………………..                                …………...…...………………….                        …………....…………………….                             
/miejscowość, data/                                     podpis matki/opiekuna prawnego                          podpis ojca/opiekuna prawnego

V  INFORMACJA 

 Osobom nieupoważnionym oraz opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane. 
 W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu (także zmiany numeru telefonu) 

informacje w formie pisemnej należy przekazać wychowawcy grupy świetlicowej.

VI POSTANOWIENIE KOŃCOWE 

 Prosimy o pisemne uaktualnianie zmian dotyczących sytuacji dziecka( np. numeru telefonu, adresu zamieszkania, godziny
wyjścia, samodzielnego wychodzenia dziecka ze świetlicy, osób odbierających, itp.)

 Oświadczam, iż przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
 Oświadczam, że przyprowadzam do świetlicy szkolnej dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych (katar, kaszel).
 Oświadczam, że akceptuję treść  Regulaminu Świetlicy SP nr 69 w Poznaniu
 Oświadczam, że zapoznałem się z procedurami pracy  świetlicy szkolnej w trakcie trwania epidemii COVID-19.
 Oświadczam, że poza godzinami pracy świetlicy, która jest czynna od 06:30 do 17:00 ponoszę pełną odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo mojego dziecka.
 Przyjmuję do wiadomości, iż świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosiło ono swoją 

obecność u wychowawcy świetlicy do godziny wyjścia/podanej w karcie lub odbioru przez osobę upoważnioną.
 Zobowiązuję się do punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej.
 Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych na potrzeby szkoły zgodnie z art.6 ust. 1 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz.U.UE.L.2016.119.1).

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursach szkolnych i pozaszkolnych TAK      NIE*
 Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka/w publikacjach papierowych, elektronicznych, w 

tym internetowych związanych z życiem szkoły
TAK      NIE*

……………………..                                  …………………………………….....….            …….………………...………………….               
/miejscowość, data/                                    czytelny podpis matki/opiekuna prawnego          czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego

*Niepotrzebne skreślić
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