
Karta zgłoszeniowa do Świetlicy Szkoły Podstawowej nr 12 

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Tarnowskich Górach 

na rok szkolny 2018/19 

I. Dane osobowe: 

1. Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………… 

2. Data urodzenia……………………… klasa………………………………… 

3. Adres zamieszkania…………………………………………………………… 

II. Kontakt (numer telefonu) z rodzicami/opiekunami dziecka: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

III.  Godziny przebywania dziecka w świetlicy 

 Pn Wt Śr Cz Pt 

Zakres 

godzinowy* 

     

*Proszę nie uwzględniać godzin lekcji – dokonamy analizy w oparciu o plan lekcji 

 

IV. Informacja o odbieraniu dziecka ze świetlicy 

1. Pod opieką osoby dorosłej  
Dziecko będzie odbierane wyłącznie przez niżej wymienione osoby 
a.…………………………………………………………………………………………

b………………………………………………………………………………………… 

c………………………………………………………………………………………… 

d…………………………………………………………………………………………                                         

 

Podpis rodzica/opiekuna 

2. Samodzielnie  
Oświadczam, że wyrażam zgodę na opuszczenie przez moje dziecko świetlicy  

¨ o określonej w punkcie III (tabela) godzinie  
¨ o dowolnej porze 

i samodzielny powrót do domu. Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną 
odpowiedzialność za powrót dziecka do domu. 
 

Podpis rodzica/opiekuna 

 

V. Ważne informacje o stanie zdrowia dziecka (choroby, alergie, itp.)                  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 



VI. Ważne informacje. 

1. W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru dziecka, informacje  
w formie pisemnej należy przekazać bezpośrednio wychowawcy świetlicy. 

2. Nie będą uwzględniane zwolnienia telefoniczne.  
3. Innym osobom, niż te, które zostały wskazane przez rodziców, dziecko nie 

zostanie wydane. 
4. Samodzielne wyjście ze świetlicy dziecka odbieranego przez rodzica/opiekuna, 

jest możliwe tylko wówczas, gdy zostanie przedłożona pisemna zgoda 
rodzica  na powrót do domu. 

5. Nie wyrażając zgody na samodzielny powrót dziecka rodzic/opiekun 
zobowiązuję się do osobistego odbioru dziecka (przez rodzica lub przez osobę 
upoważnioną we wniosku). Dziecko nie będzie zwalniane „na telefon” rodzica. 

6. Dzieci będą wypuszczane ze świetlicy na zajęcia dodatkowe (pozalekcyjne) 
tylko na podstawie pisemnej informacji rodziców. 

7. Odpowiedzialność wychowawcy świetlicy za dziecko rozpoczyna się z chwilą 
przybycia ucznia do świetlicy. 
 

VII. Oświadczam, że przedłożone informacje zamieszczone przeze mnie w karcie 
są zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku zmiany w/w informacji 
zobowiązuję się do naniesienia poprawek. 
 
 
 
 
 
 
 
Data                                                                                  Podpis rodzica/ opiekuna 
 
 
 

 

 

 

 


