
      

 

KARTA ZGŁOSZENIA  

DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

 

1. Imię i nazwisko dziecka………………………………………………………………… 

2. Klasa…………………………………………………………………………………….. 

3. Adres zamieszkania……………………………………………………………………... 

4. Przyczyna pobytu ucznia w świetlicy szkolnej ze względu: (należy zakreślić „x” wybraną  odpowiedź): 

o na pracę obojga rodziców, 

o na organizację dowozów szkolnych, 

o z powodu innych okoliczności 

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

4. Czas pobytu dziecka na świetlicy: 

a) RANO: 

W dniu, w którym dziecko będzie rozpoczynać zajęcia od późniejszej lekcji (zgodnie 

 z planem lekcji na r.szk. 2021/2022): 

1) od dowozu  2. od godz. ……….. do rozpoczęcia zajęć*. 

b) POPOŁUDNIU: (od zakończenia zajęć) 

Poniedziałek   - 1) do odwozu I /II  2) do godz. ……….. 

Wtorek        - 1) do odwozu I /II  2) do godz. ……….. 

Środa      - 1) do odwozu I /II  2) do godz. ……….. 

Czwartek        - 1) do odwozu I /II  2) do godz. ……….. 

Piątek        - 1) do odwozu I /II  2) do godz. ……….. 

*w przypadku dzieci dowożonych podkreślić tylko ,,od dowozu”/,,do odwozu I/II”, w pozostałych wpisać godzinę 

5. Informacje o rodzicach (opiekunach prawnych): 

……………………………………..  ………………………………………… 
imię i nazwisko matki (opiekuna)   imię i nazwisko ojca (opiekuna) 

 

 

……………………………………..  ………………………………………… 
tel. kontaktowy     tel. kontaktowy 

 

 

……………………………………..  ………………………………………… 
adres poczty elektronicznej   adres poczty elektronicznej 

6. Czy dziecko podczas pobytu na świetlicy powinno odrabiać lekcje: TAK/ NIE 



7. Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o sposobie opuszczania świetlicy przez 

dziecko, które nie korzysta z dowozów szkolnych: 

o dziecko będzie odbierane ze świetlicy osobiście przeze mnie (nas) lub przez 

upoważnione osoby: TAK/NIE (w przypadku odbioru dziecka przez upoważnione 

osoby należy wypełnić oddzielne oświadczenie), 

o dziecko może samodzielnie opuszczać świetlicę: TAK/NIE (w przypadku zgody na 

samodzielny powrót dziecka do domu, rodzice/opiekunowie zobowiązani są 

wypełnić oddzielne oświadczenia) 

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem Świetlicy Szkoły Podstawowej  

w Kornatce (dostępny na stronie www.kornatka.com.pl i w sekretariacie szkoły) oraz, 

że podane w niniejszej karcie informacje są prawdziwe. Jednocześnie zobowiązuję się do  

uaktualnienia ich zgodnie z stanem faktycznym. 

 

Kornatka, dnia………………………………………. 

 

Podpis rodzica składającego kartę zgłoszenia 

……………………………………………… 

 

 

 

Adnotacje szkoły: 

Dziecko zostało przyjęte do świetlicy szkolnej z dniem:…..………………………………… 

Dziecko zostało wypisane ze świetlicy szkolnej z dniem:……………………………………. 

http://www.kornatka.com.pl/

