
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY  

NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NASZA SZKOŁA 

(Kartę wypełnia rodzic lub prawni opiekunowie dziecka) 

Dane dziecka 

Imię i nazwisko dziecka __________________________________________________________________________ 

Data urodzenia  ___________________________________________ Klasa _________________________________ 

Adres zameldowania _____________________________________________________________________________ 

Adres do korespondencji __________________________________________________________________________ 

Dane rodziców/opiekunów prawnych 

Imię i nazwisko matki (opiekuna prawnego) ______________________________________ nr tel. _______________ 

Imię i nazwisko ojca (opiekuna prawnego) _______________________________________ nr tel. _______________ 

Ważne informacje o stanie zdrowia dziecka (alergie, choroby przewlekłe, dolegliwości) ________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Oświadczam, iż podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

_____________________________________ 

Data, podpisy rodziców /prawnych opiekunów 

Zajęcia pozalekcyjne, w których dziecko bierze udział na terenie szkoły 

dzień tygodnia godzina forma zajęć 

   

   

   

   

 
Zgody 

 

[_] Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka do celów związanych z jego 

pobytem w świetlicy szkolnej.  

 

[_] Wyrażam zgodę na publikację wizerunku, imienia, nazwiska oraz prac mojego dziecka na tablicach 

informacyjnych i stronie internetowej Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nasza Szkoła w Gdańsku oraz w 

konkursach pozaszkolnych.  

 

[_] Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka do celów związanych z funkcjonowaniem 

Świetlicy w NSP Nasza Szkoła, które polegać będzie m.in. na umieszczaniu na szkolnej tablicy ogłoszeń, w e-

dzienniku LIBRUS, na szkolnej stronie internetowej oraz za pośrednictwem Social Media:  

1. wizerunku dziecka utrwalonego w formie elektronicznej ze świetlicowych zajęć, uroczystości, konkursów,  

2. danych dziecka w postaci imienia, nazwiska i klasy umieszczanych w związku z jego ewentualnymi osiągnięciami 

lub udziałem w różnych konkursach. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne. Zgodę mogą Państwo wycofać 

w każdej chwili.  

 
* [_] – zaznaczyć X 

_____________________________________ 

Data, podpisy rodziców /prawnych opiekunów 

 



 
INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY 

Wariant dla uczniów kl. IV-VIII 

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu – wyjście ze świetlicy o godz. ____________ 

Ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu. 

_____________________________________ 

Data, podpisy rodziców /prawnych opiekunów 

Wariant dla uczniów kl. I-III 

A. Będę odbierał dziecko osobiście, lub przez niżej wymienione osoby (proszę podać imię, nazwisko i stopień 

pokrewieństwa). 

1. ______________________________________ 4. ______________________________________ 

2. ______________________________________ 5. ______________________________________ 

3. ______________________________________ 6. ______________________________________ 

B. Wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność za powrót mojego dziecka do domu pod opieką osoby małoletniej  

 

(imię i nazwisko) _______________________________________________________________________________ 

Mam świadomość, że świetlica szkolna odpowiada za bezpieczeństwo dziecka w godzinach swojej pracy, czyli do 

godz. 17.00. W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu poinformuję 

pisemnie o tym fakcie wychowawcę świetlicy. 

_____________________________________ 

Data, podpisy rodziców /prawnych opiekunów 

 

WAŻNE INFORMACJE 

1. Świetlica szkolna w NSP Nasza Szkoła jest czynna w godz. 13.30-17.00 

2. W świetlicy obowiązuje regulamin świetlicy, z którym dziecko jest zapoznawane we wrześniu. 

3. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. 

4. Nie podlega opiece dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić się u 

wychowawcy świetlicy po wejściu na świetlicę. 

5. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad dotyczących przede 

wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny orz 

szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie sali. 

6. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą 

rodzice/opiekunowie prawni.  

7. W świetlicy przez cały rok szkolny obowiązuje zmiana obuwia. 

8. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy u  wychowawcy (np. 

do toalety). 

9. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej rzeczy. 

10. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz niezwłocznej aktualizacji 

danych. 



 
 

11. Dzieci z kl. I-III ze świetlicy odbierają rodzice/opiekunowie prawni, lub osoby przez nich upoważnione 

pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym fakcie 

wychowawcę klasy. 

12. Uczniowie kl. IV-VIII, które posiadają pisemne pozwolenie rodziców mogą samodzielnie wychodzić ze 

świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić opiekunowi pełniącemu dyżur. 

13. O wszelkich zmianach dotyczących zmiany trybu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice/opiekunowie prawni 

muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie z datą i podpisem. 

14. Nauczyciele – wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem 

szkolnym, psychologiem oraz logopedę celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych. 

 

_____________________________________ 

Data, podpisy rodziców /prawnych opiekunów 

 


