
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY 
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Łańcucie 

Rok szkolny ……………………………. 
 

I. PODSTAWOWE DANE INFORMACYJNE 

Imię i nazwisko dziecka  

 

Klasa  

Data urodzenia  Miejsce urodzenia  

Miejsce zamieszkania  

 

Imię i nazwisko 
matki/opiekunki 

prawnej 

 Telefon kontaktowy 

 

Imię i nazwisko 
ojca/opiekuna prawnego 

 Telefon kontaktowy 

 

WAŻNE INFORMACJE  
O ZDROWIU DZIECKA 

(np. choroby i ewentualne 
wskazówki jak w danym przypadku  

z dzieckiem postępować) 

 

 

 

II. INFORMACJE O SPOSOBIE ODBIERANIA DZIECKA ZE ŚWIETLICY 

 
Deklarowanie godziny 

pobytu dziecka 

 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

od: 

do: 

od: 

do: 

od: 

do: 

od: 

do: 

od: 

do: 

 

 

 

Osoby upoważnione do 
odbioru dziecka 

Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Seria i numer dowodu 

 Matka/opiekunka 

prawna 

 

 Ojciec/opiekun 

prawny 

 

POZOSTAŁE OSOBY  

   

   

   

   



 

III. OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 
Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na samodzielny powrót ……………………………………………………………… 
                                                                                                                               (imię i nazwisko dziecka)  

ze świetlicy szkolnej do domu i ponosimy za nie pełną odpowiedzialność.  
 
 

………………………………………………….…......               …………………………………………………………………… 
                              (podpis matki/prawnej opiekunki)                                                        (podpis ojca/prawnego opiekuna) 
 

 
Oświadczam, iż nie mogę zapewnić opieki dziecku w godzinach 

wymienionych w pkt. II w związku z moim czasem pracy, 
organizacją dojazdu do szkoły lub innymi okolicznościami 
wymagającymi opieki w szkole (załącznik nr 2 Rozp. MEN 

 z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów  
szkół publicznych) 

 

………………………………………………………. 
(podpis matki/opiekunki prawnej) 

 
MIEJSCE ZATRUDNIENIA (nazwa zakładu/nazwa szkoły lub 

uczelni trybu dziennego): 
 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

 
Oświadczam, iż nie mogę zapewnić opieki dziecku w godzinach 

wymienionych w pkt. II w związku z moim czasem pracy, 
organizacją dojazdu do szkoły lub innymi okolicznościami 
wymagającymi opieki w szkole (załącznik nr 2 Rozp. MEN  

z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów  
szkół publicznych) 

 

…………………………………………………………….. 
(podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 
MIEJSCE ZATRUDNIENIA (nazwa zakładu/nazwa szkoły lub 

uczelni trybu dziennego): 
 
 

………………………………………………………………………………………… 
 

Inne ważne okoliczności 
ubiegania się o opiekę 

świetlicową 
(np. uczeń dojeżdżający, uczeń  

z orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego) 

 

 

 
Oświadczam, że zapoznałam(em) się z Regulaminem Świetlicy Szkolnej (dostępnym na stronie szkoły 
www.sp4lancut.pl) Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Łańcucie.  
 
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawna za bezpieczeństwo odebranego dziecka  
od momentu jego odbioru przez wskazaną w pkt. II przez nas osobę.  
 
Oświadczam, że podane przeze mnie w niniejszej karcie informacje są prawdziwe i zobowiązuję się  
do uaktualnienia ich zgodnie ze stanem faktycznym. 
 
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć, 
konkursów, wycieczek i uroczystości organizowanych przez świetlicę oraz wykorzystanie tego 
wizerunku poprzez zamieszczanie zdjęć na stronie internetowej szkoły w celu informacji  
i promowania osiągnięć dziecka.  
 

  właściwe podkreślić 
 
 
Łańcut, dnia ……………………………………        …………………………………………………….   ……….……………………………………… 
                  (podpis matki/opiekunki prawnej)                   (podpis ojca/opiekuna prawnego) 

http://www.sp4lancut.pl/

