
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W MIELCU – ROK SZKOLNY 2020/2021 

KARTA ZAPISU UCZNIA DO ŚWIETLICY 

Świetlica funkcjonuje w godzinach: 6.00  – 16.30 
 

Zajęcia świetlicowe zorganizowane są dla uczniów klas 1 - 3, którzy pozostają dłużej w szkole 
ze względu na czas pracy ich rodziców/prawnych opiekunów. 

 
Wypełnioną kartę zapisu należy dostarczyć do szkoły do dnia 10 lipca 2020. 

I. Podstawowe dane informacyjne o dziecku 

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

Klasa pierwsza   /  Klasa druga  /  Klasa trzecia              (odpowiednie  zakreślić) 

Adres zamieszkania ……………….…................................................................................................................... 

Telefon kontaktowy do matki: …......................................... 

 Telefon kontaktowy do ojca: …......................................... 

 

II. Oświadczenia rodziców dotyczące zatrudnienia 

 Oświadczam, iż jestem osobą pracującą zawodowo. 

                          
                              …………………………………                 ………………………………………………………......................... 
                                        (data)                                                                        (czytelny podpis matki ucznia) 
 

 Oświadczam, iż jestem osobą pracującą zawodowo. 

                       
                              …………………………………                   ……………………………………..……………………................... 
                                      (data)                                                                          ( czytelny podpis ojca ucznia) 

III. Przybliżony czas pobytu dziecka w świetlicy szkolnej: 

W przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy do czasu zakończenia jej funkcjonowania i braku 
możliwości skontaktowania się z rodzicem lub osobą upoważnioną do odbioru dziecka ze świetlicy,  
o zaistniałej sytuacji zostanie poinformowany Dyrektor Szkoły. 
 

dzień tygodnia rano po lekcjach 

poniedziałek od godziny 

…………………………………… 

do godziny  

wtorek od godziny  do godziny  

środa od godziny  do godziny  

czwartek od godziny  do godziny  

piątek od godziny  do godziny  

  



IV. Ważne informacje dotyczące dziecka (np. stan zdrowia, zainteresowania, uzdolnienia, itp.),  
które wychowawcy powinni mieć na uwadze, podczas zajęć i sprawowania opieki nad dzieckiem  
w świetlicy szkolnej 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
V. Osoby upoważnione  przez rodziców do odbioru dziecka ze świetlicy 

 
Upoważniam wyżej wymieniona/e osobę/y do odbioru syna / córki ze świetlicy szkolnej. 
                                                   
                                                               Czytelne podpisy rodziców: 
 
………………………………………………...………                                               ……………………………..…………………………… 
                           (matka)                                                                                                       (ojciec) 
 
VI. Wypełniają tylko rodzice dzieci, które samodzielnie będą opuszczały szkolną świetlicę 
 
Mój syn/córka ………………………………………………………………..………………………….. będzie wychodził/a  
 
samodzielnie  ze świetlicy o godzinie: ……………..…………………………..…… 
 
Oświadczam jednocześnie, iż ponoszę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka, po 
wyjściu ze świetlicy. 
                                                   
                                                               Czytelne podpisy rodziców: 
 
………………………………………………...………                                               ……………………………..…………………………… 
                           (matka)                                                                                                       (ojciec) 
 
VII. Oświadczenie rodziców 
Oświadczam, iż przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje, są zgodne ze stanem 
faktycznym, a wszelkie zmiany dotyczące korzystania przez dziecko ze świetlicy w szczególności 
dotyczące samodzielnych wyjść dziecka ze świetlicy, zmiana osób upoważnionych do odbierania,  
zmiany numerów telefonów kontaktowych zobowiązuję się przekazywać wychowawcy świetlicy  
w formie pisemnej, z datą i czytelnym podpisem. 
 

 
Mielec, dn. ………………………………… 

 
 

       ……..………...………………….……….…                                                             …………………..……..…………………… 
              (czytelny podpis matki)                                                                                 (czytelny podpis ojca) 

Imię i nazwisko / pokrewieństwo Nr dowodu osobistego Telefon kontaktowy 

   

   

   


