
KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO ŚWIETLICY   

Szkoły Podstawowej nr 28 w Katowicach na rok szkolny 2021/2022 

 

Proszę wypełnić literami drukowanymi 

 

1. DANE OSOBOWE UCZNIA 

Imię i nazwisko  Klasa: 

Data urodzenia, PESEL  

Adres zamieszkania  

 

2. INFORMACJA O RODZICACH/OPIEKUNACH PRAWNYCH: 

 MATKA/OPIEKUN PRAWNY OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY 

Imię i nazwisko   

Telefon kontaktowy   

Jestem osobą, pracującą  

(proszę wpisać TAK lub NIE) 
  

 

KATOWICE, dnia .................. ............................................... ……….…………………………. 

     podpis rodzica / opiekuna                    podpis rodzica / opiekuna 

 

3. OŚWIADCZENIA O POBYCIE UCZNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ1 

A 

Przed zajęciami lekcyjnymi uczeń będzie przebywał w świetlicy od godziny: 

 

Pn. Wt. Śr. Czw. Pt. 

     
 

B 

Dziecko może samodzielnie opuszczać świetlicę o godzinie: 

 

Pn. Wt. Śr. Czw. Pt. 

     
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne wyjścia do domu mojego dziecka ze świetlicy 

szkolnej i biorę pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo na czas samodzielnego powrotu do 

domu. 

 

C 

Dziecko będzie odbierane przez rodziców/opiekunów osobiście/przez osoby uprawnione o godzinie: 

 

Pn. Wt. Śr. Czw. Pt. 

     

 

 Imię i nazwisko Nr i seria dowodu 

tożsamości 

1   

2   

3   

4   
 

Oświadczam, że: 

 upoważniam wyżej wskazane osoby do obioru mojego dziecka ze świetlicy szkolnej oraz 

 biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego 

odbioru ze świetlicy przez osobę uprawnioną. 

 

 

KATOWICE, dnia .................. ...............................................  ……….………………………… 

                                                                 podpis rodzica / opiekuna          podpis rodzica / opiekuna 

                                                           
1Spośród wierszy od A do C proszę skreślić ten, który ucznia nie dotyczy 



4. DODATKOWE INFORMACJE O UCZNIU (alergia, choroby przewlekłe, wskazania, przeciwskazania 

poradni specjalistycznych) 

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

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

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

 

5. Czy dziecko będzie korzystało z obiadów w szkole:  TAK/NIE 

 

6. Czy wyrażają Państwo zgodę na uczestnictwo w zajęciach, imprezach i wyjściach organizowanych  

w godzinach pracy świetlicy szkolnej:  TAK/NIE 

 

7. OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

• Oświadczam, iż ze względu na wykonywaną pracę nie jestem w stanie zapewnić mojemu dziecku 

opieki w godzinach zadeklarowanych w punkcie 3 zgłoszenia. 

• Zobowiązuję się do punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej o zadeklarowanej godzinie. 

• Zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia wychowawców świetlicy szkolnej o każdorazowym 

odstępstwie od ustalonego sposobu odbierania dziecka ze świetlicy zawartego w karcie zgłoszenia (np. 

ewentualność powrotu do domu bez opiekuna lub możliwość odebrania dziecka przez inne niż 

wskazane osoby).  

• Oświadczam, że zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych oraz informacje w niej zawarte przekażę osobie, którą upoważniam do odbioru mojego 

dziecka ze świetlicy. 

• Zobowiązuję się do aktualizowania wszelkich danych (m.in. nr telefonu kontaktowego). 

• Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią Regulaminu świetlicy szkolnej dostępnego na stronie 

internetowej szkoły.  

 

Oświadczam, że podane wyżej informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

KATOWICE, dnia .................. ............................................... ……….……………………….… 

    podpis rodzica / opiekuna  podpis rodzica / opiekuna 

 

 


