
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY  rok szkolny 2019 / 2020 

DANE OSOBOWE: 

1) ......................................................................................................, klasa: ............................................................ 
                     (imię/ imiona  i nazwisko dziecka)                                                                                    (w roku szkolnym 2019/20)                                                                                                                               

 

2) Data urodzenia …………………………, Adres zamieszkania ……………………………..……………….. 

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

3) Informacje o uczniu: 

O jakich zdolnościach i potrzebach (zdrowotnych, emocjonalno–społecznych) dziecka powinnyśmy wiedzieć?  
 

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

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

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

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

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

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

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

 

4) Imiona i nazwiska rodziców / opiekunów: …………………………………………………………..……..….. 

 

Aktualne numery telefonów komórkowych do rodziców/opiekunów:   

                        

Matka/opiekun.........................................   Ojciec/opiekun........................................ 

Praca zawodowa rodziców: 

Matka/opiekun:    a) pracuje      b) nie pracuje 

Ojciec/opiekun :    a) pracuje      b) nie pracuje 

 

Oświadczam, że przedłożone informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia. 

W razie jakichkolwiek zmian zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania  o tym wychowawców świetlicy. 
 

........................................................... 

podpis rodziców / opiekunów  

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE: 

1. Zapoznaliśmy się z REGULAMINEM ŚWIETLICY (www.sp20gdynia.pl)  i zobowiązujemy się do ich 

przestrzegania oraz do ścisłej współpracy z wychowawcami  świetlicy.   TAK/ NIE       

2. Czy dziecko ma odrabiać prace domowe w świetlicy? TAK/ NIE 

 

 



INFORMACJE DOTYCZĄCE POBYTU/OPUSZCZANIA ŚWIETLICY PRZEZ DZIECKO: 

1. Do odbioru naszego dziecka ze świetlicy upoważnione są następujące osoby : 

Imię i nazwisko stopień pokrewieństwa / dokument tożsamości 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  ………….…………………………………………… 

                                                                                                                           podpis rodziców / opiekunów  

 

Do odbioru mojego dziecka ze świetlicy na zajęcia dodatkowe prowadzone przez osoby spoza SP nr 20  

upoważnione są następujące osoby : 

Nazwa zajęć dodatkowych Osoba odbierająca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Czy dziecko może samodzielnie wracać do domu ze świetlicy? TAK/ NIE  

Uwaga!  Samodzielne wyjścia dotyczą dzieci, które ukończyły 7 r.ż. ( Zgodnie z ustawą z dnia 20.06.1997 – Prawo 

o ruchu drogowym - art. 43 ust.1) 

- w poniedziałek  o godzinie  ………….. 

- we wtorek o godzinie ………………. 

- w środę o godzinie  ………………… 

- w czwartek o godzinie ……………… 

- w piątek o godzinie ………………… 

w ciągu całego roku szkolnego i przejmuję całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka po jego 

wyjściu .   Uwaga! Wcześniejsze lub późniejsze wypuszczenie ucznia ze świetlicy jest możliwe wyłącznie za 

pisemną zgodą rodziców/ opiekunów. 

 

........................................................... 

                                                                                                                        podpis rodziców / opiekunów            

Data złożenia karty:  Gdynia, dn………………………………. 


