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Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera 
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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) 

Art. 105.  

Szkoła podstawowa (...) jest obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole 

dłużej ze względu na:  

1) czas pracy rodziców - na wniosek rodziców; 

2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole. 

 

I. Dane osobowe ucznia: 
 
Imię i nazwisko ucznia …………………………………………………………………………………………………… 
 

II. Uzasadnienie ubiegania się o przyjęcie dziecka do świetlicy – oświadczenie 
rodziców: 

 
Oświadczam, że pracuję zawodowo i nie mogę zapewnić dziecku opieki przed i po lekcjach. 

 
…………………………………………………….   ………………………………………………… 
Podpis matki / prawnego opiekuna   podpis ojca / prawnego opiekuna 
 
Inne powody ubiegania się o opiekę świetlicową: …………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
III. Dni oraz deklarowane godziny pobytu dziecka w świetlicy (należy wybrać): 

  
▪ Stały wymiar godzin od poniedziałku do piątku  od godziny ……..… do godziny ………… 

 
▪ Niepełny wymiar w godzinach:  

 
 

Poniedziałek od …………… do ……..…… 

Wtorek od ……….…… do ………….... 

Środa od ……….…. do ……….…… 

Czwartek od ………….do …………….. 

Piątek od ……….…do ……………. 

 
▪ Rano od godziny …………. 
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IV. Po  zakończeniu zajęć świetlicowych dziecko:  
proszę zaznaczyć x odpowiedni 
 

 odjedzie do domu autobusem  

 samodzielnie pójdzie do domu 

 zostanie odebrane  
 

V. Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy (dotyczy ucznia poniżej 7 roku 
życia): 
 
 

Lp. Imię i nazwisko osoby upoważnionej Seria i nr dowodu 
osobistego 

Telefon kontaktowy 

1  
 

  

2  
 

  

3  
 

  

 
VI. Informacje dodatkowe. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu, wyjście ze 
świetlicy  szkolnej o godz. ……………………… 
Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność  za samodzielny powrót dziecka 
do domu. 
 
W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu, 
informację w dzienniku elektronicznym lub na datowanym, podpisanym przez rodziców 
piśmie należy przekazać bezpośrednio do wychowawców świetlicy. 
 
 
 
 
Bytyń, dnia……………………………  ………………………………………................................................ 
      Podpis rodzica / prawnego opiekuna 
 
    


