
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM 2022 / 2023 

 

 

I. DANE OSOBOWE  

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

klasa………………………..…..……  

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

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………………… 

II. DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej ………..……………………………………….………………....…………... 

Tel. matki/opiekunki prawnej …………………………………….…………………….……………………………………... 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego………………………………………..……………………..…………………. 

Tel. ojca/opiekuna prawnego ………………………………………………………......……………………………..……….. 

Inne telefony kontaktowe na wypadek, gdy nie ma kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) 

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

III. OŚWIADCZENIA I UPOWAŻNIENIA 

1. Zgoda na odrabianie zadań domowych w czasie pobytu w świetlicy szkolnej 

 wyrażam zgodę      nie wyrażam zgody 

2. Dodatkowe ważne informacje mające wpływ na proces opiekuńczy w szkole (choroba, 
alergie, leki, itp.) 
 
……………………………………………………………………………………………………………….……………….……... 

………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 



Art. 233 § 1 KK  

Kto składa zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na 
podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  
Art. 75 § 2 KPA 

 Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze 
zaświadczenia właściwego organu administracji, organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, 
oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe   zeznania. 

 

3. Odbiór dziecka ze świetlicy/samodzielny powrót 

 wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu o wyznaczonej 

godzinie i biorę pełną odpowiedzialność za dziecko (dotyczy dzieci powyżej 7 lat) 

 dziecko będzie odbierane ze świetlicy szkolnej 

4. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z procedurą, regulaminami świetlicy szkolnej oraz 

stołówki szkolnej umieszczonymi na stronie internetowej szkoły. 

5. Zobowiązuję się do niezwłocznego zgłaszania wszelkich zmian istotnych ze względu na 

uczęszczanie mojego dziecka do świetlicy szkolnej zadeklarowanych we wniosku. 

6. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody  (niewłaściwe skreślić) 

na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć, konkursów, wycieczek  

i uroczystości organizowanych przez świetlicę oraz wykorzystanie tego wizerunku 

poprzez zamieszczanie zdjęć na stronie internetowej szkoły w celu informacji  

i promowania osiągnięć dziecka.  

7. Oświadczam, że wszelkie informacje w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą i jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

IV. INFORMACJE DLA RODZICÓW 

1. Rodzice zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy szkolnej (6. 30  - 16. 30) 

2. W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy oraz braku kontaktu z jego 

rodzicami/opiekunami prawnymi, dziecko może zostać przekazane pod opiekę 

odpowiednim organom. 

3. Zwalnianie dziecka z zajęć świetlicowych odbywa się tylko w oparciu o zwolnienia 

pisemne rodzica/opiekuna prawnego. 

4. W przypadku rezygnacji z opieki w świetlicy szkolnej rodzice są zobowiązani 

do wypełnienia stosownego oświadczenia. 

 

Sosnowiec, dn., …………………….….……………. …………………………………………………….. 
       (data wypełnienia karty zgłoszenia)  podpis rodzica/opiekuna prawnego 


