
KARTA ZAPISU UCZNIA DO ŚWIETLICY (07:00 – 17:00)  

Szkoła Podstawowa nr 56 w Katowicach 

 

Kartę wypełniają czytelnie (drukowanymi literami) rodzice lub prawni opiekunowie dziecka. 

1. DANE OSOBOWE DZIECKA 

 

Imię i nazwisko  

Klasa i wychowawca   

Data i miejsce urodzenia  

Adres zamieszkania  

 

2. DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH: 

 

 MATKA/OPIEKUN PRAWNY 
OJCIEC/OPIEKUN 

PRAWNY 

Imię i nazwisko   

Nr i seria dowodu tożsamości   

 

Adres zamieszkania 

 

  

Telefon kontaktowy   

Jestem osobą, pracującą 

(TAK/NIE) 
  

Godziny pracy   

 

 

KATOWICE, dnia ..................         ...............................................          ……………………………………. 

                                                              podpis rodzica / opiekuna prawnego   podpis rodzica / opiekuna prawnego  

 

 

 

3. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU ODBIERANIA DZIECKA ZE ŚWIETLICY: 

 

A. Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu o godzinie…………………….. 

Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo podczas powrotu do domu. 

 

 

 

KATOWICE, dnia ..................         ...............................................          …………………………………. 

                                                              podpis rodzica / opiekuna prawnego        podpis rodzica / opiekuna prawnego  

 

 

 

 

 



 

B. Dziecko będzie odbierane przez rodziców/opiekunów osobiście lub przez osoby uprawnione (które 

ukończyły co najmniej 10 rok życia) po uprzednim sprawdzeniu ich tożsamości około godziny: 

 

 Pn. Wt. Śr. Czw. Pt. 

Godz. 
     

 

 

Osoby upoważnione do obioru dziecka ze świetlicy 

Imię i nazwisko 
Stopień 

pokrewieństwa 

Nr i seria dowodu 

tożsamości 

   

   

   

   

   

   

 

Jednocześnie, ja, niżej podpisany/a, upoważniam wyżej wskazane osoby do obioru mojego dziecka ze 

świetlicy szkolnej oraz biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od 

momentu jego odbioru przez osobę uprawnioną. 

 

 

KATOWICE, dnia ..................       ...............................................          …………………………………. 

                                                              podpis rodzica/opiekuna prawnego         podpis rodzica/opiekuna prawnego  

        

 

4. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU (dotyczące np. alergii, stanu zdrowia, zachowania) 

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

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

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

 

5. Ponadto oświadczam, że: 

 

• moje dziecko podczas pobytu w świetlicy po uzgodnieniu z wychowawcą może / nie może 1 

samodzielnie wychodzić na teren szkoły : do biblioteki, toalety, na obiad oraz na zajęcia dodatkowe 

realizowane na terenie szkoły.  

• zapoznałem się z  Procedurą pracy świetlicy oraz zobowiązuję się do przestrzegania jego zasad, a 

także do respektowania godzin pracy świetlicy (procedura dostępna pod adresem 

http://www.sp56.katowice.pl/index.php/swietlica ) 

 

 

KATOWICE, dnia ..................       ...............................................          …………………………………. 

                                                              podpis rodzica/opiekuna prawnego         podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 
1 Właściwe podkreślić  

http://www.sp56.katowice.pl/index.php/swietlica


 

 

6. TABELA DOTYCZĄCA ZAPOTRZEBOWANIA NA POBYT DZIECKA W ŚWIETLICY 

SZKOLNEJ ( według projektowanych godzin pracy świetlicy)  

Proszę postawić X w odpowiednim dniu i przy wybranych godzinach.  

 

 Pn. Wt. Śr. Czw. Pt. 

7.00 -8.00      

8.00-9.00      

9.00-10.00      

10.00-11.00      

11.00-12.00      

12.00-13.00      

13.00-14.00      

14.00-15.00      

15.00-16.00      

16.00-17.00      

 

7. INFORMACJE DODATKOWE 

 

a. Zobowiązuję się do pisemnego powiadamiania wychowawców świetlicy o wszelkich zmianach 

dotyczących dziecka. 

b. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty osobiste 

uczniów. Prosimy o nie przynoszenie do świetlicy szkolnej wartościowych przedmiotów (telefonów 

komórkowych, MP3, PSP, zabawek itp.) 

c. Przyjmuję do wiadomości, że wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka, które 

po skończonych lekcjach nie zgłosiło się do świetlicy szkolnej a przebywa na terenie szkoły. 

d. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do respektowania zaleceń wychowawcy świetlicy, 

zasad dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, 

podstawowych zasad higieny, oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. 

e. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą 

rodzice. 

f. W świetlicy cały rok szkolny obowiązuje zmiana obuwia. 

 

 

Oświadczam, że podane wyżej informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

 

KATOWICE, dnia ..................       ...............................................          …………………………………. 

                                                              podpis rodzica/opiekuna prawnego         podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 


