
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY 

Proszę o przyjęcie do świetlicy w roku szkolnym ………/…….. 

DANE DZIECKA: 

Imię i nazwisko dziecka ............................................................................................................................. 

Data urodzenia dziecka…………………..........      Klasa (w obecnym r. szk.)……………….….. 

Adres zamieszkania dziecka ..................................................................................................................... 

Ważne informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka (powody do szczególnej uwagi ze 

strony wychowawcy): 

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

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

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW: 

Matka/opiekunka  

imię, nazwisko …………….................................................................................. ...................................... 

Nr telefonu kontaktowego ........................................................................................................................ 

miejsce zatrudnienia.................................................................................................................................... 

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

Oświadczam, że jestem samotnie wychowującą matką/ opiekunką:  TAK/ NIE (proszę podkreślić 

właściwe). 

Oświadczam, iż przedłożone przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

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

        (data, podpis rodzica, opiekuna) 

Ojciec/opiekun  

imię, nazwisko …………….........................................................................................................................  

Nr telefonu kontaktowego ........................................................................................................................ 

miejsce zatrudnienia............................................................................................................................. ....... 

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

Oświadczam, że jestem samotnie wychowującym ojcem/ opiekunem:  TAK/ NIE (proszę 

podkreślić właściwe) 

Oświadczam, iż przedłożone przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

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

         (data, podpis rodzica, opiekuna) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie Zgłoszenia dziecka do 

świetlicy dla celów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym.  

 

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

        (data, podpisy obojga rodziców/ opiekunów) 



INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY* 
*) we właściwym prostokącie wstaw znak X 

 
 

   Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu, 

wyjście ze świetlicy szkolnej o godzinie ................................................................................................................  

Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu. 

   Oświadczam, że będę odbierać dziecko osobiście  

  Upoważniam niżej wymienione osoby do odbioru mojego dziecka: 

 

1. ..................................................................................................................................................................................... 
(imię, nazwisko, nr dowodu osobistego)     

2. ...................................................................................................................................................................................... 
(imię, nazwisko, nr dowodu osobistego)     

 

3. ..................................................................................................................................................................................... 
(imię, nazwisko, nr dowodu osobistego)     

4. ..................................................................................................................................................................................... 
(imię, nazwisko, nr dowodu osobistego)     

 

 

 

………………..….................... 

podpis rodzica lub opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGULAMIN REKRUTACJI DO ŚWIETLICY 

1. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie prawidłowo 

wypełnionej karty zgłoszenia. Karty zgłoszenia dostępne są u wychowawców świetlicy 

lub na stronie internetowej szkoły www.zs32.bydgoszcz.pl w zakładce: DLA 

RODZICÓW–> DOKUMENTY   

2. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci z klas 0-III na podstawie ustaleń szkolnej 

komisji rekrutacyjnej, w skład której wchodzą: dyrektor szkoły lub wicedyrektor i 

wychowawcy świetlicy. Z posiedzenia tej komisji po zakończeniu okresu 

rekrutacyjnego sporządza się protokół oraz imienną listę dzieci przyjętych do 

świetlicy. 

3. W pierwszej kolejności do świetlicy przyjmowane będą dzieci,  których oboje 

rodzice/opiekunowie są zatrudnieni na umowę o pracę (podpisane oświadczenia 

przez obojga rodziców) oraz pracującego rodzica samotnie wychowującego 

dziecko/dzieci. 

4. O przyjęciu dziecka do świetlicy (w przypadku zbyt wielu uczniów spełniających 

kryteria z punktu 3) będzie decydować kolejność zgłoszeń do wyczerpania miejsc. 

5. Dzieci rodziców niepracujących mogą zostać przyjęte, gdy pozwoli na to liczba 

wolnych miejsc. 

6. Świetlica szkolna jest otwarta w godzinach od 7:00 do 17:00. 

7. Planowane godziny pobytu dziecka rodzic zgłasza wychowawcom świetlicy do końca 

pierwszego tygodnia września.  

8. Wypełniając kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy, rodzic oświadcza, że podaje dane 

zgodne ze stanem faktycznym i akceptuje wewnętrzny regulamin świetlicy. 

 

Zapoznałam się/zapoznałem się 

dnia…………………… 

 

 

.............................................................. 
podpis obojga rodziców/opiekunów  

http://www.zs32.bydgoszcz.pl/

