
PROSZĘWYPEŁNIĆ LITERAMI DRUKOWANYMI

Szkoła Podstawowa nr 46
im. Marii Dąbrowskiej
ul. Inowrocławska 19, 61-044 Poznań
tel. +48 61 870 93 50 www.sp46.pl e-mail: spnr46@sp46.pl

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy
na rok szkolny .............................

Dane dziecka

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………

Klasa ………………………………………………………………………

Data urodzenia ………………………………………………………………………

Dane rodziców/prawnych opiekunów *

Imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna *……………….…………………………………………

Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………

Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna * …………………........……………………………….…

Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………

Uzasadnienie ubiegania się o przyjęcie dziecka do świetlicy
– oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów * :

Oświadczam,
że pracuję zawodowo

i nie mogę zapewnić dziecku
opieki przed i po lekcjach.

podpis matki/prawnego opiekuna *

podpis ojca/prawnego opiekuna *

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

http://sp46.pl/tel:+48618709350


PROSZĘWYPEŁNIĆ LITERAMI DRUKOWANYMI

Godziny pobytu dziecka w świetlicy:

DZIEŃ TYGODNIA
PRZED ZAJĘCIAMI PO ZAJĘCIACH

OD GODZ. DO GODZ. OD GODZ. DO GODZ.

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Odbiór dziecka ze świetlicy/samodzielny powrót

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu o godzinie ……………………….

i biorę pełną odpowiedzialność za dziecko.

(dotyczy dzieci powyżej 7 lat)

Dziecko będzie odbierane ze świetlicy.

Uczniowie odbierani są ze świetlicy szkolnej przez rodziców lub osoby przez nich upoważnione
(załącznik nr 1 upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej )

Informacje na temat zasad bezpieczeństwa w świetlicy:
1. Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 6:30 do 17:00.
2. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej doprowadzane są przez rodziców do sali świetlicowej.

Rodzic jest zobowiązany doprowadzić dziecko do sali i wprowadzić je do środka.
Wychowawca świetlicy odpowiada za jego bezpieczeństwo od czasu wejścia ucznia do
świetlicy.

3. Samodzielnie wyjść ze świetlicy może dziecko posiadające pisemną zgodę rodziców na
samodzielny powrót do domu.

4. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przynoszone przez uczniów
wartościowe przedmioty np. telefony komórkowe, zabawki itp.

5. Oświadczam, że informacje podane w karcie zgłoszenia do świetlicy szkolnej są zgodne
z rzeczywistością.

6. W przypadku zmiany danych niezwłocznie rodzic/opiekun prawny * pozostawi informacje
w świetlicy szkolnej.

7. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem świetlicy szkolnej
i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

…………………………………………………… ………………………………………………….
data, podpis matki / opiekuna prawnego * data, podpis ojca / opiekuna prawnego *

* niepotrzebne skreślić
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.........................................................
(miejscowość, data)

Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej

Ja, niżej podpisana/y upoważniam Panią/Pana …………………………….……………………........................................
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

legitymującą/ego się ….…………....................................………..........………………………
(rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej)

do odbierania mojego dziecka ...............................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

ze świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 46 im. Marii Dąbrowskiej
z siedzibą w Poznaniu, ul. Inowrocławska 19.

Upoważnienie ważne jest * :

❑w okresie od dnia .......................................... do dnia ...................................................
❑w dniu ...............................................................................................................
❑ do odwołania.

Niniejszym zobowiązuję się do przekazania osobie upoważnionej przeze mnie do odbioru dziecka, otrzymanej
klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu przez Szkołę danych osobowych osoby upoważnionej.

…………............................………………………………
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego *

* wybrać właściwą opcję i uzupełnić – jeżeli konieczne

http://sp46.pl/tel:+48618709350

