
    Zespół  Szkolno – Przedszkolny w Łęgajnach 

   ul. Ogrodowa 7,  Łęgajny,  11-010 Barczewo 

tel.  (089) 514 42 42    fax: (089) 514 47 01   e-mail: splegajny@ http://www.zsplegajny.pl 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY 

SZKOLNEJ 
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łęgajnach 

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

KARTĘ WYPEŁNIAJĄ RODZICE LUB PRAWNI OPIEKUNOWIE DZIECKA 

• Imię i nazwisko 

dziecka……………………………............................................klasa……………… 

 

• Miejsce 

zamieszkania……………………………………………………………………………………

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

• Będzie uczęszczał (a) do świetlicy w godzinach :  

                                 przed lekcjami                              po lekcjach 

poniedziałek         od............do............                     od..........do............ 

wtorek                  od............do............                     od..........do............ 

środa                    od............do............                     od...........do........... 

czwartek               od............do............                     od............do........... 

piątek                   od............do............                     od............do........... 

 

Wychowawca ............................................................................................................ 

 

 

 Mama Tata 

 

Imię i nazwisko 

rodziców 

 

 

 
 

   



Telefon kontaktowy 
 

Oświadczam, że 

pracuję zawodowo i 

nie mogę  

zapewnić dziecku 

opieki przed i po 

lekcjach. 

 

 

 

 

 

 

Podpis 

 

 

 

 

 

 

Podpis  
 

• Ważne informacje o zdrowiu dziecku (stałe choroby, dolegliwości, uczulenia, powody do 

szczególnej uwagi ze strony wychowawcy): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

• Informacje dotyczące sposobu odbierania dziecka ze świetlicy. (Proszę zostawić podpis w 

odpowiedniej rubryce)  

• Autobus szkolny (godzina odjazdu)…………………………….…..  

             (podpis rodzica)............................................................ 

• Osobiście przez rodzica/opiekuna…………………………………………………….....(podpis 

rodzica) 

• Samodzielny powrót………………………………………………………………….(podpis 

rodzica) 

(Pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu ponoszą rodzice/opiekunowie)  

• Przez niżej wymienioną osobę upoważnioną…………………………………….…..(podpis 

rodzica) 

imię i nazwisko telefon kontaktowy 
 

 

 
 

 

Pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej 

osobę ponoszą rodzice/opiekunowie. 
 

 

• Jednorazowe upoważnienia lub zwolnienia należy przekazywać w formie pisemnej do 

wychowawcy świetlicy. 

• Szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka pozostającego na jej terenie poza 

godzinami pracy nauczycieli i wychowawców. 

• Odpowiedzialność nauczyciela — wychowawcy świetlicy za dziecko rozpoczyna się z 

chwilą przybycia ucznia do świetlicy. 

• Rodzice dziecka/opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania godzin otwarcia świetlicy 

szkolnej: 



od poniedziałku do piątku 

od 6:30  do 16:30 

• W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu, 

informacje w formie pisemnej należy przekazywać bezpośrednio do wychowawcy 

świetlicy. 

• Roczna wpłata na fundusz świetlicy wynosi 30 zł. 

• Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej osobiście przez rodziców/opiekunów prawnych 

lub przez osoby upoważnione wskazane przez rodziców/opiekunów. Innym osobom 

dziecko nie zostanie wydane. 

• Samodzielnie wyjść ze świetlicy może wyłącznie dziecko posiadające pisemną zgodę 

rodziców/opiekunów. Zgoda wyrażona telefonicznie nie będzie brana pod uwagę. 

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w świetlicy szkolna w pierwszej kolejności 

przyjmowane są dzieci: 

• Obojga rodziców /prawnych opiekunów pracujących zawodowo, 

• Rodziców / prawnych opiekunów samotnie wychowujących, pracujących zawodowo. 

• Dojeżdżających do szkoły. 

 

 

…………………………………….. 

(czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oświadczenie 

        Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem 

faktycznym. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych zawartych w podaniu, w systemach informatycznych w celu przeprowadzenia 

procedury rekrutacji do świetlicy w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łęgajnach.  

        Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 24 maja 2018 r., poz. 1000). 

 

        Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem świetlicy szkolnej w Szkole 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Łęgajnach. 

 

 

                 

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

Miejscowość, data                                                czytelny podpis rodzica/opiekuna 

                         

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


