
Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka w terminie do 21 czerwca 2019 r.  
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. FELIKSA SZOŁDRSKIEGO 

W NOWYM TOMYŚLU 
NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

 
Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku.  
 
Dane dziecka oraz rodziców/opiekunów prawnych dziecka 
 
Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………… 
 
Data urodzenia dziecka……………………………………………………. Klasa…………… 
 
Adres zamieszkania dziecka z zaznaczeniem z mamą, z tatą, z obojgiem rodziców, z innymi 
  
osobami …………………………………………………………………................................. 
 
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych dziecka  
Matka: (nr.tel.) ……………………………………………………………………………. ….       
Ojciec: (nr tel.) ………………………………………………………………………………… 
 
Informacje mające wpływ na funkcjonowanie dziecka w szkole (np. stan zdrowia-powody do 
szczególnej uwagi ze strony wychowawcy) ………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Czy dziecko będzie w szkole korzystało z obiadów?          TAK                  NIE 
 
Czy dziecko będzie dojeżdżało autobusem szkolnym?        TAK                 NIE 
 
Zajęcia pozalekcyjne, w których dziecko uczestniczy na terenie szkoły (dzień, godzina) 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 
Dni oraz deklarowane godziny pobytu dziecka w świetlicy 
 
    - stały wymiar godzin od poniedziałku do piątku od godz.………  do godz. ………….. 

- niepełny wymiar w godzinach: 
 
                                                       poniedziałek   od……….    do……….. 
                                                       wtorek            od………..   do……….. 
                                                       środa               od………..   do……….. 
                                                       czwartek         od………..   do……….. 
                                                       piątek              od………..   do……….. 

 
…………………………………. 
    /data i podpis rodzica/prawnego opiekuna/ 



 
INFORMACJE DOTYCZĄCE ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY  
 
 
1.Oświadczam, że będę odbierać dziecko osobiście ze świetlicy szkolnej lub przez 
osoby upoważnione do odbioru –imię i nazwisko upoważnionego, stopień pokrewieństwa  
                                                              
 
   …………………………………………                               ……………………………………… 
 
   …………………………………...                    ………………………………… 
 
   ……………………………………                  …………………………………. 
 
                                                              ………………………………………….. 
                                                                                 (data i podpis rodzica/ opiekuna) 
 
 
2.Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do 
domu, opuszczenie świetlicy szkolnej o godzinie: ……………………………….. 
Ponoszę w pełni odpowiedzialność prawną za samodzielny powrót dziecka do 
domu.  
                                                                
                                                               ………………………………………….. 
                                                                                                                 (data i podpis rodzica/opiekuna) 
 
 
3.Zgadzam się i ponoszę całkowitą odpowiedzialność za powrót mojego dziecka 
ze świetlicy szkolnej do domu pod opieką osoby małoletniej 
 
……………………………………………………………………………………. 
                                                          (imię i nazwisko osoby nieletniej) 
 
4.Jednocześnie oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną 
za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną 
wyżej osobę 
                                                                                        
                                                                                         …………………………………………………………… 
                                                                                                                  (data i podpis rodzica/opiekuna) 
 
 
W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu 
informacje w formie pisemnej należy przekazać bezpośrednio do nauczycieli świetlicy. 
 
 
 
 
 



 
 
Prosimy o dostarczenie wyprawki świetlicowej do końca września 2019 r. 
 
 
 
Wyprawka: 
- kredki ołówkowe 
- kredki Bambino (nie woskowe) x2 
- chusteczki higieniczne w pudełku (wyciągane, min. 100 szt. w pudełku) 
- papier ksero biały – 1ryza 
- papier ksero kolorowy -1 ryza 
- plastelina – 3 op. 
- ołówek -2 szt. 
- gumka do ścierania 
- klej w sztyfcie -3 szt. 
- klej magiczny 
- krepina kolorowa (4 kolory) 
- blok techniczny z kolorowymi kartkami (format A4) – 2 szt. 
- taśma klejąca bezbarwna -1szt. 
- teczka wiązana lub na gumkę (format A4) 
- farby plakatowe, pędzel 
 
 
 
 


