
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku 

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

Klasa ...........................................  Data i miejsce urodzenia ................................................................................................ 

Adres zamieszkania .............................................................................................................................................................. 

 

Miejsce pracy rodziców (prawnych opiekunów): 

1. matki ........................................................................................................................... tel. ........................................... 

2. ojca ............................................................................................................................. tel. ............................................ 

 

Telefony komórkowe rodziców (prawnych opiekunów): 

1. matki ...................................................................... 

2. ojca ......................................................................... 

Uzasadnienie: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Osoby upoważnione do odbioru dziecko ze świetlicy: 

Dzień tygodnia Godzina przybycia Godzina odbioru Osoba upoważniona do odbioru dziecka 

Poniedziałek    

Wtorek    

Środa    

Czwartek    

Piątek    

 

Upoważnione osoby można dopisywać lub zmieniać w trakcie trwania roku szkolnego. 

Informacja dotycząca stanu zdrowia dziecka …………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem świetlicy i go akceptuję.  

Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu świetlicy oraz do ścisłej współpracy z wychowawcami świetlicy.  

Przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach od ….. do ……... W razie nieodebrania dziecka ze świetlicy w godzinach jej 
pracy oraz braku kontaktu z jego rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecko może zostać przekazane pod opiekę 
odpowiednim organom. 



2. Odpowiedzialność nauczyciela – wychowawcy świetlicy za dziecko rozpoczyna się z chwilą przybycia ucznia do 
świetlicy. 

3. Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów) lub przez osoby 
upoważnione i zgłoszone pisemnie wychowawcom świetlicy. Innym osobom dziecko nie zostanie wydane. 

4. Samodzielnie wyjść ze świetlicy może wyłącznie dziecko posiadające pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów) 
na samodzielny powrót do domu z określeniem godziny wyjścia ze świetlicy.   

5. Dzieci są wypuszczane ze świetlicy na zajęcia lekcyjne zgodnie z tygodniowym planem zajęć oraz dodatkowe zajęcia 
pozalekcyjne na podstawie pisemnej informacji od rodziców (prawnych opiekunów). 

6. Pozostałe kwestie funkcjonowania świetlicy szkolnej są ujęte w regulaminie świetlicy. 

 

 

 

 

 

 

data ....................................  podpis ojca.................................................... podpis matki  .................................................. 
                                                                                                                                                /prawnego opiekuna/ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

DECYZJA KOMISJI KWLIFIKACYJNEJ 
 

Uczeń/uczennica …………………………………………………………………………………………………………………….……….. klasy …………………… 

został/a / nie został/a zakwalifikowana do korzystania ze świetlicy szkolnej w roku szkolnym ………………………………………… 

od dnia ……………………………………………… 

 

Uzasadnienie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………..    ……………………………………………………………………………………….. 
Podpis przewodniczącego komisji      Podpisy członków komisji 


