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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 91 W ŁODZI 

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka ……………………………………………………………………. z kl. …………….. 
             imię i nazwisko                                                            

do świetlicy w roku szkolnym …………………………....... . 

 

……………………………………………………… ……………………………………………………… 
podpis matki/opiekunki prawnej podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

Łódź, dn. …………………………………………………………… 

 

I. Informacje o uczniu 
 

Imiona i nazwisko ucznia …………………………………………………………………………………… 
 

Klasa …………….. 
 

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

PESEL …………………………………………………………………………………… 
 

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………… 
 

Telefon domowy …………………………………………. 
 

Telefon do matki/opiekunki prawnej  …………………………………………. 
 

Telefon do ojca/opiekuna prawnego …………………………………………. 
 

Telefon kontaktowy do innej osoby 
(imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa) 

…………………………………………………………………………………… 
 

 

II. Informacje o zatrudnieniu rodziców / opiekunów prawnych 
 

Imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej 

 
Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego 
 

Nazwa zakładu pracy 
 
 
 

Nazwa zakładu pracy 
 

Adres zakładu pracy 
 
 
 
 

Adres zakładu pracy 
 

Telefon zakładu pracy Telefon zakładu pracy 
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III. Ważne informacje 
Proszę o postawienie X i wypełnienie wykropkowanego miejsca przy informacji, która dotyczy Państwa dziecka. 

 

 

 

 
 

Dziecko jest samotnie wychowywane przez matkę/ojca*                        *niepotrzebne skreślić 
 
 

 
 

Matce/ojcu* odebrano prawa rodzicielskie.                                               *niepotrzebne skreślić 
W przypadku zaznaczenia tego punktu należy dołączyć do karty zgłoszenia stosowny dokument. 
 

 
 

Obojgu rodzicom odebrano prawa rodzicielskie.  
W przypadku zaznaczenia tego punktu należy dołączyć do karty zgłoszenia stosowny dokument. 
 

 
 

Matce/ojcu* ograniczono prawa rodzicielskie.                                          *niepotrzebne skreślić 
W przypadku zaznaczenia tego punktu należy dołączyć do karty zgłoszenia stosowny dokument. 
 

 
 

Obojgu rodzicom ograniczono prawa rodzicielskie. 
W przypadku zaznaczenia tego punktu należy dołączyć do karty zgłoszenia stosowny dokument. 
 

 
 

Choroby przewlekłe i problemy zdrowotne dziecka 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 
 

Przyjmowane leki 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 
 

Inne 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 

IV. Godziny pobytu dziecka w świetlicy*     

*niepotrzebny punkt skreślić 

 

1. Codziennie w godzinach (od - do): ………………………………………………………………………………… 
 

2. W różnych godzinach, w zależności od dnia tygodnia 
 

 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

godziny  
(od - do) 
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V. Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych o sposobie opuszczania 

świetlicy przez dziecko* 
*niepotrzebny punkt skreślić 

 

1. Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu o godzinie: 
 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

     
 

2. Nie wyrażam zgody na samodzielny powrót mojego dziecka do domu. Dziecko będzie 

odbierane ze świetlicy wyłącznie przez niżej wymienione osoby pełnoletnie.  
 

Lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa 

1.  matka/opiekunka prawna 

2.  ojciec/opiekun prawny 

3.   

4.   

5.   

6.   
 

 

1) Oświadczam, że przejmuję pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka 

z chwilą opuszczenia przez nie świetlicy samodzielnie lub pod opieką osoby upoważnionej. 

 

2) Oświadczam, że dane zawarte w karcie zgłoszenia są zgodne ze stanem faktycznym. 

Zobowiązuję się do ich uaktualniania w przypadku jakichkolwiek zmian. 

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

podpis matki/opiekunki prawnej podpis ojca/opiekuna prawnego 
 

Łódź, dn. …………………………………………………………… 

   
 

ZASADY NABORU I POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY 
Na podst. Regulaminu świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 91 w Łodzi 

 

1. Świetlica szkolna jest czynna w godz. 6.30 - 17.00. 

2. Ze świetlicy mogą korzystać dzieci, które ze względu na czas pracy rodziców nie mają 

zapewnionej opieki przed lekcjami i/lub po lekcjach. 

3. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie w sekretariacie 

przez rodziców/opiekunów prawnych, w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, 

pełnej dokumentacji wymaganej przez szkołę (dokładnie wypełniona karta zgłoszenia 

i zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców/opiekunów prawnych).  
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4. W świetlicy prowadzone są zajęcia wychowawczo-dydaktyczne zgodnie z planem pracy 

na dany rok szkolny. 

5. Nauczyciele świetlicy zapewniają pomoc przy odrabianiu lekcji uczniom, których rodzice 

wyrażają na to zgodę. 

6. Rodzice/opiekunowie prawni są na bieżąco informowani o zachowaniu dzieci podczas zajęć 

świetlicowych (rozmowy indywidualne, wpisy do dzienniczków ucznia). 

7. Wychowawca odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo wychowanka od chwili jego przyjścia 

do świetlicy do czasu przekazania rodzicom/opiekunom prawnym. 

8. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do odbierania dziecka w godzinach pracy 

świetlicy (najpóźniej do godz. 17.00). 

9. Każdorazowo odbiór dziecka powinien być pisemnie potwierdzony w stosownej 

dokumentacji świetlicy.  

10. Odebrać dziecko ze świetlicy mogą tylko osoby upoważnione w karcie zgłoszenia. 

W wyjątkowych sytuacjach dziecko może być wydane innej osobie po okazaniu przez nią 

jednorazowego upoważnienia rodzica/opiekuna prawnego (druk dostępny w sekretariacie 

i na stronie internetowej szkoły). 

11. Nie wydaje się dziecka osobie będącej pod wpływem alkoholu lub narkotyków.  

12. Dziecko, które zawsze jest odbierane ze świetlicy przez osoby upoważnione, na prośbę 

rodziców/opiekunów prawnych może samodzielnie powrócić do domu, ale po oddaniu 

nauczycielowi świetlicy jednorazowej zgody rodziców/opiekunów prawnych na jego 

samodzielny powrót (druk dostępny w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły). 

13. Dziecko nie może opuścić świetlicy na telefoniczną prośbę rodziców/opiekunów prawnych. 

14. W przypadku, gdy dziecko samodzielnie powracające do domu ma opuścić świetlicę o innej 

godzinie niż podano w karcie zgłoszenia, rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany pisemnie 

powiadomić nauczyciela świetlicy o tym fakcie. 

15. Przy świetlicy działa szkolne koło TPD, które gromadzi środki na zakup artykułów 

papierniczych, gier, zabawek oraz pomocy dydaktycznych. 

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

podpis matki/opiekunki prawnej podpis ojca/opiekuna prawnego 
 

Łódź, dn. …………………………………………………………… 


