
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 22 W PŁOCKU 

ROK SZKOLNY 2018/2019 

 

 

 

 

 

Proszę o przyjęcie dziecka ……………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko dziecka) 

 

ucznia klasy …………………………….. do świetlicy szkolnej. 

 

Czas pobytu dziecka w świetlicy od godziny………………………….. do godziny ……………… 

 

Częstotliwość pobytu dziecka: codziennie/raz w tygodniu/sytuacja losowa*
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Ubezpieczenie dziecka: tak/ nie* 

 

Imiona rodziców (opiekunów) ……………………………………………………………………… 

 

Nazwisko rodziców (opiekunów) …………………………………………………………………….. 

 

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

 

Pesel dziecka …………………………………………………………………………………………. 

 

Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………… 

 

Telefon kontaktowy rodziców/ opiekunów ………………………………………………………… 

 

 

 

 

Miejsce pracy matki: …………………………………………..   Tel. praca: 

(potwierdzone pieczątką zakładu pracy) 

 

 

 

 

 

Miejsce pracy ojca: …………………………………………… Tel. praca: 

 

      (potwierdzone pieczątką zakładu pracy) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
* właściwe zakreśl 



 

 

 

Niniejszym upoważniam/y wymienione poniżej osoby do odbioru naszego (mojego) dziecka z  

Świetlicy Szkolnej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 w Płocku w roku 

szkolnym 2018/2019 

 

1. ………………………………………………

…. 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dziecka) 

 

…………………………………………………………………. 

(rodzaj i numer dokumentu ze zdjęciem okazywany przy 

odbiorze) 

 

…………………………………………………………………… 

(telefon kontaktowy) 

4. ………………………………………………

…. 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dziecka) 

 

…………………………………………………………………. 

(rodzaj i numer dokumentu ze zdjęciem okazywany przy 

odbiorze) 

 

…………………………………………………………………… 

(telefon kontaktowy) 

2. ………………………………………………

…. 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dziecka) 

 

…………………………………………………………………. 

(rodzaj i numer dokumentu ze zdjęciem okazywany przy 

odbiorze) 

 

…………………………………………………………………… 

(telefon kontaktowy) 

5. ………………………………………………

…. 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dziecka) 

 

…………………………………………………………………. 

(rodzaj i numer dokumentu ze zdjęciem okazywany przy 

odbiorze) 

 

…………………………………………………………………… 

(telefon kontaktowy) 

3. ………………………………………………

…. 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dziecka) 

 

…………………………………………………………………. 

(rodzaj i numer dokumentu ze zdjęciem okazywany przy 

odbiorze) 

 

…………………………………………………………………… 

(telefon kontaktowy) 

6. ………………………………………………

…. 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dziecka) 

 

…………………………………………………………………. 

(rodzaj i numer dokumentu ze zdjęciem okazywany przy 

odbiorze) 

 

…………………………………………………………………… 

(telefon kontaktowy) 

 

 

Wyrażam/ nie wyrażam zgody na samodzielny powrót dziecka do domu z świetlicy szkolnej              
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 o godzinie ……………………..* 

 

Zobowiązuję do odbioru dziecka z  świetlicy szkolnej do godziny 16.30. 

 

Jednocześnie oświadczam, iż osoby upoważnione zapewniają dziecku pełne bezpieczeństwo, oraz 

że z chwilą odbioru biorą na siebie odpowiedzialność za dziecko. Upoważnienie jest ważne                     

rok szkolny 2018/2019 

 

Oświadczam, iż rodzic/ opiekun biorą z chwilą samodzielnego wyjścia dziecka z ferii zimowych             

w świetlicy szkolnej do domu odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo, zdrowie i życie.  

Upoważnienie jest ważne rok szkolny 2018/2019 
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* właściwe zakreśl 

 

 



        ………………………………………… 

       (czytelny podpis rodziców lub opiekunów) 

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 

 

* Przewlekłe choroby ………………………………………………………………………………… 

 

*Sytuacja rodzinna 

dziecka    ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………… 

* Odrabianie lekcji w świetlicy szkolnej : Tak/ Nie*
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* Korzystanie ze stołówki szkolnej Tak/Nie* 

 

* inne informacje zdaniem Państwa ważne w pracy z dzieckiem 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Płock, dn. ……………………..     ………………………………… 

 

               ………………………………… 
                       (czytelny podpis rodziców/opiekunów) 
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Właściwe zakreśl 


