
Karta zapisu dziecka do świetlicy w Szkole Podstawowej nr 1 
im. Henryka Sienkiewicza w Miechowie 

w roku szkolnym …………/……………      klasa……………

Imię i nazwisko
Data i miejsce urodzenia
PESEL
Miejsce zamieszkania dziecka

1.Dane osobowe dziecka:

2.Dane osobowe rodziców (prawnych opiekunów):

Imię nazwisko MATKI (prawnego opiekuna)
Numer telefonu kontaktowego
Miejsce zamieszkania
Imię nazwisko OJCA (prawnego opiekuna)
Numer telefonu kontaktowego
Miejsce zamieszkania

3.Dodatkowe informacje o dziecku:

Dziecko posiada opinię o potrzebie wspomagania.
tak nie

Dziecko ma przeciwwskazania lekarskie do zajęć ruchowych i sportowych na sali 
gimnastycznej, boisku szkolnym lub placu zabaw.
Jeśli tak to w jakim zakresie:
………………………………………………………………………………………………………………………

Informacja o stanie zdrowia dziecka mogące mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w szkole lub w świetlicy:
(przeciwwskazania, choroby, alergia, przyjmowane leki, inne mające wpływ na proces opiekuńczy):

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

………………………………………………………………………………………………………………………
W które dni tygodnia dziecko będzie przebywało w świetlicy? (Proszę zaznaczyć poszczególne dni tygodnia   i 
godziny):
Poniedziałek                  od godziny                                                     do godziny
Wtorek                         od godziny                                                     do godziny

Środa                           od godziny                                                     do godziny

Czwartek                      od godziny                                                     do godziny

Piątek                           od godziny                                                     do godziny

Zainteresowania dziecka, uzdolnienia, zaburzenia rozwojowe (np. zaburzenia mowy itp.)

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

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



Oświadczamy, że będziemy osobiście odbierać dziecko ze świetlicy:

......................................................................................................................................
matka nr dowodu osobistego

......................................................................................................................................
ojciec nr dowodu osobistego

Jednocześnie upoważniamy do odbioru dziecka ze świetlicy następujące osoby:

1 ......................................................................................................................................
imię i nazwisko nr dowodu osobistego nr telefonu

2. ......................................................................................................................................
imię i nazwisko nr dowodu osobistego nr telefonu

3 ......................................................................................................................................
imię i nazwisko nr dowodu osobistego nr telefonu

4. ......................................................................................................................................
imię i nazwisko nr dowodu osobistego nr telefonu

5. ......................................................................................................................................
imię i nazwisko nr dowodu osobistego nr telefonu

Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego odbioru przez 
wskazaną powyżej, upoważnioną przeze mnie osobę.
Zobowiązuję się do informowania o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym zgłoszeniu i ich 
uaktualniania. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem obowiązującym w świetlicy S. P. nr 1 w 
Miechowie. Zobowiązuję się również do punktualnego odbierania mojego dziecka ze świetlicy.

                                                          Miechów, dnia ......................  .................................... …………………………
                                                                                                             podpis matki                podpis ojca
UWAGA !
W przypadku odbioru dziecka przez osobę niepełnoletnią biorę pełną odpowiedzialność prawną za bez-
pieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przeze 
mnie osobę.
                                                                                                        ................................ …………………………
                                                                                                             podpis matki                podpis ojca
W przypadku zgody na samodzielny powrót dziecka do domu, rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są 
wypełnić poniższe oświadczenie.
Oświadczam, że moje dziecko……… …………………………………………………………………………
……………...może na moją odpowiedzialność samodzielnie wychodzić ze świetlicy szkolnej.

                                                                                   Godziny wyjścia ze świetlicy

Poniedziałek                  
Wtorek                         
Środa                          

Czwartek                      

Piątek                           
                                                             Miechów, dnia ......................  .................................... …………………………
                                                                                                              podpis matki                podpis ojca

4.Oświadczenie o odbiorze dziecka ze świetlicy:


