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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
 

1. My niżej podpisani ……………………...……………………………………………………................................. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów oraz telefon do kontaktu                                 

 

 

zgłaszamy dziecko …………………….………………………………..………… ucznia / uczennicę klasy ………….. 
                                                  imię i nazwisko dziecka                                 

 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Mieście  

nad Pilicą do uczestnictwa w zajęciach świetlicowych w roku szkolnym 2022/2023. 
 

2. Oboje rodziców pracuje (zakreśl właściwe): 

TAK  NIE 
 

3. W przypadku zgody na samodzielny powrót dziecka do domu, rodzice/ prawni opiekunowie 

zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia. 
 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że dziecko…………………………………………..……………… może na moją odpowiedzialność 

samodzielnie wracać ze świetlicy szkolnej do domu, zgodnie z zadeklarowaną godziną w Karcie 

odbioru ucznia ze świetlicy szkolnej. 

4. Zmiany dotyczące samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy i osób upoważnionych do 

odbioru dziecka należy zgłaszać na piśmie wychowawcom świetlicy. 

ZOBOWIĄZANIA 

 Zobowiązujemy się do informowania o wszelkich zmianach danych zawartych w Karcie 

zgłoszenia i ich uaktualniania. 

 Zobowiązujemy się do przyprowadzania do świetlicy tylko zdrowego dziecka. 

 Zobowiązujemy się również do punktualnego odbierania naszego dziecka ze świetlicy. 

Oświadczam, że:  

a) zapoznaliśmy się z Regulaminem świetlicy i zobowiązujemy się go przestrzegać, 
b) wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe, 
c) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia na 

potrzeby związane z działalnością świetlicy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Nowym Mieście nad Pilicą, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), 

d) wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka w publikacjach papierowych, 
elektronicznych,  w tym internetowych związanych z życiem szkoły. 

 
 

Nowe Miasto nad Pilicą, dn. ………………………………..…………………….……………………..…. 
               czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów 
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http://www.psp.nowemiasto.pl/
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Karta obioru ucznia ze świetlicy szkolnej 

Rok szkolny 2022/2023 

 

Imię i nazwisko ucznia ……………………………....................................................       klasa ......................... 

 

Dzień tygodnia 

Odbiór dziecka  

przez rodziców  

(prawnych opiekunów) 

Prosimy podać 

przybliżoną godzinę : 

 

Samodzielne wyjście 

dziecka 

o godzinie: 

 

Odwóz dziecka 

ul. Tomaszowska 

(proszę podać 

zadeklarowaną 

godzinę 12.30 

/14.15) 

Poniedziałek 

 

 

 

 

 

Wtorek 

 

 

 

 

 

Środa 

 

 

 

 

 

Czwartek 

 

 

 

 

 

Piątek 

 

 

 

 

 

 

Prosimy o zadeklarowanie w tabelach przybliżonych godzin odbioru, odwozu  

na ul. Tomaszowską oraz samodzielnego wyjścia ze świetlicy. Informacja taka pozwoli na podział grup 

świetlicowych.  

Rodzice (prawni opiekunowie) są odpowiedzialni za odbiór dziecka i bezpieczeństwo w drodze  

do i ze szkoły.  

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

(imię i nazwisko) 

 

Inne osoby mogą odbierać dziecko tylko za pisemnym upoważnieniem rodziców. Osoba odbierająca 

powinna okazać (w razie potrzeby) dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość osoby. 

 

Oświadczam, że biorę całkowitą odpowiedzialność za powrót mojego dziecka ze szkoły.        

   

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

data i czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów 
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