
KARTA UCZESTNIKA ŚWIETLICY 

w roku szkolnym …………….. 

 

I. Podstawowe dane informacyjne: 

 

1. Nazwisko i imię dziecka, klasa ………………………………………………………………. 

 

2. Nazwisko, nazwiska i imiona rodziców/prawnych opiekunów/ 

 

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

 

3. Miejsce zamieszkania dziecka: 

 

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

 

4. Numery telefonów: Matka: ……………………………….     Ojciec : ………………………. 

 

5. Dodatkowe informację i uwagi dotyczące dziecka ……………………………………………. 

 

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

 

II. Informację dotyczące pobytu dziecka w świetlicy ( nie dotyczy dzieci z Dębna Polskiego, 

Szymanowa, Kątów, które korzystają z autobusu szkolnego): 

 

Poniedziałek: ……………………………………………………………….. 

 

Wtorek: …………………………………………………………………….. 

 

Środa: ………………………………………………………………………. 

 

Czwartek: …………………………………………………………………… 

 

Piątek: ………………………………………………………………………. 

 

III. Informację dotyczące sposobu odbierania dziecka ze świetlicy: 

 

6. OŚWIADCZENIE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY: 

 

Oświadczam, że będę tylko i wyłącznie osobiście odbierać dziecko ze świetlicy ( właściwe wziąć w 

kółko) 

 

  TAK    NIE   

 

7. UPOWAŻNIENIE DO SAMODZIELNEGO OPUSZCZANIA ŚWIETLICY: 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczanie przez moje Dziecko świetlicy 

 

 szkolnej o godzinie …………………. i ponoszę za nie pełną odpowiedzialność ( właściwe wziąć 

 

w kółko). 

 

  TAK                                                 NIE 



 

8. Dziecko będzie wracało do domu autobusem szkolnym ( właściwe wziąć w kółko) 

 

  TAK      NIE 

 

9. Dziecko nie może być odbierane przez …………………………………………………. 

 

10. Osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka ze świetlicy 

 

Lp. Imię i nazwisko 

powinowactwo 

Seria i numer dowodu 

osobistego 

Numer telefonu 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego ze 

świetlicy przez osobę upoważnioną. 

 

Warunkiem wydania dziecka ze świetlicy szkolnej osobom wymienionym w pkt 10 jest 

potwierdzenie tożsamości upoważnionej osoby przez nauczyciela świetlicy, na podstawie 

dowodu osobistego.     

 

 

Rawicz, dnia ………………………………….  …………………………………………. 

         ( czytelny podpis rodzica/ 

           opiekuna prawnego) 

 

 

Świetlica otwarta jest w godzinach 6/30 do 16/00. 

Po godzinie 16/00 odpowiedzialność za dziecko przejmują rodzice. 

 

 

 

Uwaga 

1. Dzieci dojeżdżające do świetlicy mogą być zwolnione przez nauczyciela tylko na podstawie 

pisemnego oświadczenia rodziców biorących za nie odpowiedzialność. Oświadczenie należy 

przekazać wychowawcy świetlicy. 

 

2. Rodzice zobowiązani są do pisemnego powiadomienia wychowawców świetlicy szkolnej o 

każdorazowym odstępstwie od ustalonego sposobu odbierania dziecka ze świetlicy zawartej w 

karcie / np. ewentualność powrotu do domu bez opiekuna lub możliwość odebrania dziecka przez 

inne niż wskazane osoby/.     


