
*dokument dla świetlicy 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY rok szkolny……../…… 

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

Klasa: …................ 

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

Adres dziecka: …............................................................................... 

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów): 

Ojciec ….................................................................................................. 

Matka …................................................................................................... 

Adres zamieszkania rodziców (opiekunów): 

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

numer telefonu (domowy): …............................................................... 

Miejsce i czas pracy rodziców (opiekunów): 

Ojca …..................................................................................................... 

w godzinach od …....... do…...... telefon do pracy…............................... 

telefon komórkowy …............................................................................ 

Matki …................................................................................................... 

w godzinach od…....... do …...... telefon do pracy ….............................. 

telefon komórkowy …............................................................................ 

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Orientacyjne 

godziny przebywania 

dziecka   w świetlicy 

     

     

UWAGA: 
W świetlicy obowiązuje podpisane imieniem i nazwiskiem i klasą 

 obuwie miękkie.  

Dzieci przebierają się przy swoich szafkach na parterze  

i przychodzą do świetlicy w kapciach lub tenisówkach.  

Buty i kurtki zostają w szafkach! 
Odzież wierzchnia (bez podpisu) pozostawiona w świetlicy,  

po upływie semestru będzie przekazywana do PCK.  
 

 

OBOWIĄZKOWE OŚWIADCZENIA I DEKLARACJE  

RODZICÓW (OPIEKUNÓW): 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem obowiązującym       

w Świetlicy Szkoły Podstawowej nr 3  w Pile.  

2. Zobowiązujemy się odebrać dziecko ze świetlicy do godziny 

zamknięcia świetlicy. 

3. Przyjmujemy do wiadomości, że: 

 - jednorazowe zwolnienie z zajęć(tzn. zezwolenie na wcześniejszy 

samodzielny powrót dziecka do domu)  lub odbiór przez osobę nie 

wymienioną wśród osób upoważnionych musi być przedłożone na piśmie 

wychowawcom świetlicy! 

- nie ma możliwości telefonicznego odbioru i zwolnienia dziecka ze 

świetlicy (względy bezpieczeństwa zgodne z priorytetem MEN) 

4. Imiona i nazwiska osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy 

poza rodzicami i opiekunami prawnymi: 

 

a) rodzeństwo……………………………………………………………… 

b) inne osoby……………………………………………………………....... 

…………………………………………………………………………… 

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

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

                     (data )                      (podpisy rodziców lub opiekunów) 

 

  DOBROWOLNA DEKLARACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW): 

 
1. Wyrażamy zgodę na samodzielny powrót dziecka ze świetlicy do domu: 

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 
Godziny 

samodzielnego 

wyjścia dziecka  

ze świetlicy 

Najwcześniej  

o godzinie: 

 

……………… 

Najpóźniej  

o godzinie: 

 

……………… 

Najwcześniej  

o godzinie: 

 

……………… 

Najpóźniej  

o godzinie: 

 

……………… 

Najwcześniej  

o godzinie: 

 

……………… 

Najpóźniej  

o godzinie: 

 

……………… 

Najwcześniej  

o godzinie: 

 

……………… 

Najpóźniej  

o godzinie: 

 

……………… 

Najwcześniej  

o godzinie: 

 

…………… 

Najpóźniej  

o godzinie: 

 

…………… 

Za samodzielny powrót dziecka bierzemy odpowiedzialność 

 

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

                     (data )                      (podpisy rodziców lub opiekunów) 


