
Termin składania kart: do 4 września 2020 r. do godziny 14.00 

Ogłoszenie listy przyjętych: 7 września 2020 r. 

 

KARTA ZAPISU DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

na rok szkolny 2020/2021 

 I. DANE OSOBOWE 

Nazwisko i imię dziecka: ........................................................................................................................... 

Data urodzenia dziecka: ............................................................................................................................. 

Adres zamieszkania: .................................................................................................................................. 

Matka/Prawny opiekun: ................................................................... tel: ................................................... 

Ojciec/Prawny opiekun: ................................................................. tel: ..................................................... 

Aby ułatwić szybki kontakt z Państwem, prosimy o niezwłoczne uaktualnianie numerów telefonów. 

 

II INFORMACJA DOTYCZĄCA ZATRUDNIENIA RODZICÓW: 

W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci, których oboje rodziców pracuje.  

Do karty należy dołączyć zaświadczenia o zatrudnieniu z zakładu pracy (wymagana pieczęć zakładu). 

 

Matka/Prawny opiekun   pracuje/nie pracuje (niepotrzebne skreślić) 

Nazwa i adres miejsca zatrudnienia: .......................................................................................................... 

........................................................................................................ tel: ..................................................... 

Ojciec/Prawny opiekun   pracuje/nie pracuje (niepotrzebne skreślić) 

Nazwa i adres miejsca zatrudnienia: .......................................................................................................... 

.......................................................................................................... tel: ................................................... 

III CHARAKTERYSTYKA DZIECKA 

1. Ważne informacje dotyczące zdrowia dziecka: ..................................................................................... 

2. Informacje dotyczące zachowania dziecka: ........................................................................................... 

3. Zainteresowania i uzdolnienia: .............................................................................................................. 

 

IV INFORMACJA O GODZINACH POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY 

Proszę podać dokładne godziny, uwzględniające plan lekcji dziecka 

Poniedziałek od godz. .............................. do godz. .................................... 

Wtorek  od godz. .............................. do godz. .................................... 

Środa   od godz. .............................. do godz. .................................... 

Czwartek  od godz. .............................. do godz. .................................... 

Piątek   od godz. .............................. do godz. .................................... 

 

W przypadku jakichkolwiek zmian, prosimy o osobiste bądź pisemne (zeszyt korespondencyjny) poinformowanie 

opiekuna świetlicy. Kontakt telefoniczny jest możliwy tylko w wyjątkowych sytuacjach.  



V INFORMACJE DOTYCZĄCE ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY 

 

Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co 

najmniej 10 lat (Prawo o ruchu drogowym - art. 43). 

Osobom nieupoważnionym oraz opiekunom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu dzieci 

nie będą przekazywane. 

 

1. UPOWAŻNIENIE DO SAMODZIELNEGO OPUSZCZANIA ŚWIETLICY PRZEZ DZIECKO 

 

Oświadczamy, że wyrażamy / nie wyrażamy (niepotrzebne skreślić) zgodę na samodzielne 

opuszczanie przez nasze dziecko świetlicy szkolnej i ponosimy za nie pełną odpowiedzialność.  

 

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

podpis matki/prawnego opiekuna       podpis ojca/prawnego opiekuna 

 

2. OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ RODZICÓW DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY 

 

Imię i nazwisko 
Seria i numer  

dowodu osobistego 
Stopień pokrewieństwa 

   

   

   

   

   

 

Warunkiem wydania dziecka ze świetlicy szkolnej osobom wyżej wymienionych jest potwierdzenie tożsamości 

upoważnionej osoby przez opiekuna świetlicy na podstawie dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej  

(w przypadku rodzeństwa niepełnoletniego). 

 

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

podpis matki/prawnego opiekuna       podpis ojca/prawnego opiekuna 

 

VI WAŻNE INFORMACJE 

1. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. W razie niemożliwości 

dotarcia do szkoły na czas, należy niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z wychowawcą świetlicy. 

Telefon do świetlicy szkolnej: 519 873 834. 

2. Zapoznałem/-am się z Regulaminem świetlicy.  

 

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



podpis matki/prawnego opiekuna       podpis ojca/prawnego opiekuna 

pieczęć zakładu pracy          ........................................ 

  data   

 

 

 

 

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU 

Zaświadcza się, że Pan/Pani ...................................................................................................................... 

zamieszkały/a ............................................................................................................................................. 

zatrudniony/a jest w ................................................................................................................................... 

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

 (pełna nazwa zakładu pracy, adres, telefon) 

Na podstawie: 

 umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony 

 umowy o pracę zawartej na czas określony do dnia .....................................................................  

 innej umowy (jakiej?) ................................................................................................................... 

 

Zaświadczenie wydaje się w celu rekrutacji do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Wielkich Drogach. 

 

pieczęć zakładu pracy          ........................................ 

  data   

 

 

 

 

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU 

Zaświadcza się, że Pan/Pani ...................................................................................................................... 

zamieszkały/a ............................................................................................................................................. 

zatrudniony/a jest w ................................................................................................................................... 

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

 (pełna nazwa zakładu pracy, adres, telefon) 

Na podstawie: 

 umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony 

 umowy o pracę zawartej na czas określony do dnia ..................................................................... 

 innej umowy (jakiej?) ....................................................................................................... ............ 

 

Zaświadczenie wydaje się w celu rekrutacji do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Wielkich Drogach. 

 

 


