
 

KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM MIKOŁAJA REJA W ŻYRARDOWIE  

w roku szkolnym 2022 / 2023  

  

Informacje o dziecku: 

Nazwisko i imię: ………………………………………..…………………. Klasa: …………………. 

  

Data i miejsce urodzenia: ………...…………………………………………………….. ………….... 

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

Ważne informacje o zdrowiu dziecka: …………………….………….………………………………  
 

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

(stałe choroby, powody do szczególnej uwagi ze strony wychowawcy) 

  

Informacje o rodzicach (prawnych opiekunach):  
 

Imię i nazwisko 

rodziców (prawnych 

opiekunów dziecka)  

Matki (prawnego opiekuna)  Ojca (prawnego opiekuna)  

  

  

  

  

Telefon kontaktowy 

  

  

 

  

  

  

Osoby upoważnione do odbierania dziecka ze świetlicy:  

Oświadczenia osób upoważnionych do odbioru dziecka 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w powyższym upoważnieniu. Jestem 

świadomy dobrowolności podania danych, mam prawo wglądu do podanych danych i możliwość ich 

poprawienia lub usunięcia. 

 

1.  TAK/ NIE *   ……………………………………………………………… 
Data i czytelny podpis osoby upoważnionej (pkt 1 tabeli) 

 

2. TAK/ NIE *   ……………………………………………………………… 
Data i czytelny podpis osoby upoważnionej (pkt 2 tabeli) 

 

3. TAK/ NIE *   ……………………………………………………………… 
Data i czytelny podpis osoby upoważnionej (pkt 3 tabeli) 

 

4. TAK/ NIE *   ……………………………………………………………… 
Data i czytelny podpis osoby upoważnionej (pkt 4 tabeli) 

 
Imię i nazwisko osoby upoważnionej 

Stopień 

pokrewieństwa 
Kontakt telefoniczny 

Nr dowodu 

osobistego 

1 
  

  

      

2 
  

  

      

3 
  

  

      

4 
  

  

      



 

Samodzielny powrót dziecka ze świetlicy: 
/ dotyczy tylko dziecka powyżej 7 lat /  

 

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu  
( W przypadku zaznaczenia „TAK” należy złożyć pisemne oświadczenie informujące 

 o dniach i godzinach samodzielnego opuszczania świetlicy przez ucznia )  
TAK  NIE  

  

Zobowiązania: 

Zobowiązuję się do:  

1. Punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej.  

2. Zapoznania się i przestrzegania Regulaminu, który obowiązuje w świetlicy  

Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie. 

3. Zgłoszenia wychowawcy świetlicy faktu niezaplanowanych zmian dotyczących 

powierzenia opieki nad naszym dzieckiem osobom nieupoważnionym pisemnie. W razie 

niedotrzymania formalności w tym zakresie przyjmujemy do wiadomości, iż dziecko 

nasze nie zostanie wydane osobom postronnym. 

 

Data i Podpis rodziców/opiekunów prawnych:    

  

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w świetlicy szkolnej: 

1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej doprowadzane są i odbierane przez rodziców/prawnych opiekunów lub 

osoby upoważnione w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej. 

2. Wychowawca świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo dziecka od czasu wejścia ucznia do świetlicy.  

3. Obowiązkiem rodzica/prawnego opiekuna jest każdorazowe poinformowanie wychowawcy o odebraniu 

dziecka ze świetlicy szkolnej.  

4. W przypadku, gdy dziecko odbierane jest przez osobę nieupoważnioną w karcie zapisu, musi ona posiadać 

jednorazowe pisemne upoważnienie podpisane przez rodziców/ prawnych opiekunów.  

5. Uczeń, który nie ukończył 7-go roku życia nie może sam wyjść ze świetlicy do domu.  

6. W uzasadnionych przypadkach uczeń, który ukończył 7 lat może samodzielnie wyjść ze świetlicy lub może 

być odebrany przez rodzeństwo mające co najmniej 10 lat po okazaniu pisemnej zgody od rodziców, (Art. 

43.1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.).  

7. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przynoszone przez uczniów wartościowe 

przedmioty.  

8. Uczeń ma obowiązek stosować się do zasad obowiązujących w świetlicy szkolnej oraz reagować na 

polecenia wychowawców świetlicy. 

Oświadczenia: 

1. Oświadczam, że wszystkie dane przedstawione w karcie zapisu do świetlicy są prawdziwe. Jestem świadoma/świadomy  

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zapisu na potrzeby świetlicy szkolnej zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r.w sprawie ochrony danych osób 

fizycznych. 

3. Wyrażam / nie wyrażam * zgody na publikację zdjęć, danych dotyczących dziecka oraz jego prac na stronie internetowej 

Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie, na stronie Facebook Świetlicy oraz na wystawach i 

konkursach w związku z działaniami informacyjnymi oraz promocją świetlicy szkolnej.  

           *  właściwe zaznaczyć 

Żyrardów, dnia ……………..……..  

 ……………….…………………..……….    …………………….…………………….  

Czytelny podpis matki/prawnego opiekuna    Czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna  

 


