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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 w Radomiu 

 

Wnioskuję o przyjęcie ………………………………………………………………………………………………………..….. 

(imię i nazwisko dziecka) 

do świetlicy szkolnej, ponieważ wykonywana praca uniemożliwia sprawowanie opieki nad 

dzieckiem. 

 

Data i miejsce urodzenia dziecka …………………………………………………………………………………………… 

 

Klasa ……………… 

 

Data zapisu dziecka do świetlicy szkolnej …………………….………………………………...  

 

 

1. Dane o sytuacji rodzinnej dziecka 

 

Adres zamieszkania dziecka …………………………………………………………………………………………………… 

 

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów) ………………………………..…………………………………………….. 

 

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

 

Telefon domowy ………………………………………………………………………………. 

 

Miejsce pracy matki (opiekunki) ……………………………………………………………………………………………. 
(adres zakładu pracy, telefon) 

 

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

 

Telefon kontaktowy matki (opiekunki) …………………………………….………………………………….………… 

 

Miejsce pracy ojca (opiekuna) ……………………………………………………..……………………………..…………. 
(adres zakładu pracy, telefon) 

 

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

 

Telefon kontaktowy ojca (opiekuna) ………………………………………………………………………….………….. 
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2. Informacje o wyjściu dziecka ze świetlicy 

Upoważnienie 

Oświadczam, że będę odbierać dziecko osobiście lub wyłącznie przez niżej wymienione osoby: 

 

1. ……………………………………………………………………........ pokrewieństwo …………………………. 

2. …………………………………………………........................... pokrewieństwo ……………….……..…. 

3. …………………………………………………........................... pokrewieństwo ……………….………... 

4. …………………………………………………........................... pokrewieństwo ………………..………… 

 

…………………………………………………..…………………………………………… 
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 

Na odbiór dziecka ze świetlicy przez osoby niepełnoletnie musi być pisemna zgoda 

rodziców/opiekunów. Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką 

osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. 

 

Upoważnienie 

 

Wyrażam zgodę na powrót mojego dziecka ………………………………………………………………………… 

 

pod opieką osoby niepełnoletniej………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko ucznia niepełnoletniego) 

wyjście ze świetlicy szkolnej w dniach i o godzinach: 

 

dzień Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

godzina      

 

 

 

…………………………………………………..…………………………………………… 
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna) 
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Zezwolenie 

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu mojego dziecka 

……………………………………………………………………………………..……………………………………………....... 
(imię i nazwisko ucznia) 

ucznia klasy ……… i wyjście ze świetlicy szkolnej w podanych dniach tygodnia i godzinach: 

 

dzień Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

godzina      

 

Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu. 

 

…………………………….…………………………………………….……… 
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 

Zmiany dotyczące samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy i osób upoważnionych do 

odbioru dziecka prosimy zgłaszać wychowawcom świetlicy. 

 

3. Dodatkowe informacje o dziecku (dotyczące np. stanu zdrowia, zachowania) 

 

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

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

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

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

• Oświadczam, że poza godzinami pracy świetlicy, która jest czynna od 6.30 do 17.00, 

ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka. Przyjmuję do 

wiadomości, iż dziecko jest pod opieką nauczycieli świetlicy od momentu zgłoszenia się 

do wychowawcy świetlicy. 

• Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem pracy świetlicy szkolnej, 

regulaminem przyjęcia i odbioru dziecka ze świetlicy, który znajduje się na stronie 

internetowej www.psp23.radom.pl oraz w sali świetlicy. 

• Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych na potrzeby szkoły zgodnie 

z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 10.05.2018r. (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz 

Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dn. 27.04.2016r. 

Administratorem danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 w Radomiu. 

 

 

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

(data, miejscowość) (podpis rodziców, opiekunów) 

http://www.psp23.radom.pl/

