
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  
Szkoły Podstawowej nr 18 im Ks. Konstantego Damrota w Rudzie Śląskiej  

na rok szkolny 2019/2020.  
  
  
I DANE OSOBOWE 
Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………………. 
klasa…………   
Data i miejsce urodzenia  …………………………………………………………………………… 
PESEL ……………………………………………………  
Adres zamieszkani …………………………………………………………………………………. 
  
II WAŻNE INFORMACJE O ZDROWIU DZIECKA 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 (choroby przewlekłe, przyjmowanie stałych leków, wskazania, przeciwwskazania poradni 
specjalistycznych, orzeczenia opinie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, uczulenia, okulary)  
  
  
III INFORMACJE O RODZICACH  
1. Matka 
Imię nazwisko …………………………………………………………………………………  
Adres zamieszkania 
………………………………………………………………………………………………… 
Telefon kontaktowy ………………………………………….  
2. Ojciec 
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………. 
Adres zamieszkania 
………………………………………………………………………………………………… 
Telefon kontaktowy ………………………………………….  
  
IV INFORMACJE O ODBIORZE DZIECKA ZE ŚWIETLICY  
Czas pobytu dziecka w świetlicy  
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…………………………………  
  
V Oświadczam, iż moje dziecko w trakcie pobytu w świetlicy może wychodzić samodzielnie do 
czytelni, biblioteki szkolnej, na zajęcia dodatkowe na terenie szkoły (w przypadku zapisania do 
danej grupy). Rodzic obowiązany jest do wcześniejszego poinformowania wychowawców o danych 
zajęciach.  
  
………………………………………… podpis rodzica  
  



VI Do odbioru dziecka ze świetlicy upoważniam następujące osoby:  

  
                                
VII W przypadku zgody na samodzielny powrót dziecka do domu, rodzice zobowiązani są podpisać 
poniższe oświadczenie:  
  
Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu.  
Dziecko może opuścić świetlicę o godzinie…………………………………………  
Nr i seria dowodu osobistego:…………………………………………….  

………………………………………                                                                                                                         
Podpis rodzica  
  
VIII POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA  
  
OŚWIADCZENIE: Podane informacje w niniejszej karcie są zgodne ze stanem faktycznym, 
zobowiązuję się do aktualizacji powyższych danych wyłącznie pisemnie z datą i podpisem.  
  
OŚWIADCZENIE: Zapoznałem się i akceptuję  Regulamin Świetlicy szkolnej SP 18 w Rudzie 
Śląskiej dostępnym na stronie internetowej szkoły oraz na gazetce informacyjnej świetlicy.  
  
OŚWIADCZENIE: Wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy dziecku w razie zaistniałej 
potrzeby lub na wezwanie pogotowia ratunkowego.  
  
Ruda Śląska, dnia ………………………………………..  

………………………………………………                                                                                                   
podpis rodzica  

Informujemy, iż celem pozyskania powyższych danych jest zapewnienie dobrej opieki nad dzieckiem i 
zwiększenia jego bezpieczeństwa w świetlicy. Świetlica Szkoły Podstawowej nr 18 im. ks. Konstantego Damrota 
w Rudzie Śląskiej informuje, iż pierwszeństwo zapisu do świetlicy mają dzieci, których rodzice pracują i 
potwierdzili to, dodając do zgłoszenia dziecka do świetlicy  
zaświadczenie z zakładu pracy, uczniowie klas 1 - 3 oraz uczniowie dojeżdżający do szkoły.  
W miarę wolnych miejsc będą zapisywani uczniowie klas 4 -8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. 

Nazwisko Imię Miejsce zamieszkania Nr dowodu osobistego


