
Karta zapisu dziecka do świetlicy 2017/2018 Klasa:                

Imię i nazwisko dziecka: 

Data zapisu dziecka do świetlicy: 

Data i miejsce urodzenia dziecka: 

Adres zamieszkania dziecka i jego opiekunów prawnych: 

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

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych) dziecka: 

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

Telefon kontaktowy do rodzica (opiekuna 

prawnego):…………………………………….. 

Telefon kontaktowy do rodzica (opiekuna 

prawnego):………………….……………… 

Telefon kontaktowy do osoby bliskiej, 

opiekuna……………………………….………. 

Telefon kontaktowy do osoby bliskiej, 

opiekuna……………………………………... 

Osoby uprawnione do odbioru dziecka ze świetlicy: 

Prawni opiekunowie                                                                   seria i nr dowodu osobistego 

1. …………………………………………………………………………….……………… 

2. ……………………………………………………………………………………………. 

Inne osoby upoważnione przez rodziców (opiekunów)             seria i nr dowodu osobistego 

1. …………………………………………………………………………….……………… 

2. …………………………………………………………………………….………………. 

3. …………………………………………………………………………………..………… 

4. ……………………………………………………………………….……………………. 

5. ………………………………………………………………….…………………………. 

6. …………………………………………………………………………………………….. 

Data: …………………………..………. Podpis:………………………………………………… 
                                                                                              Obowiązkowy  podpis rodzica/opiekuna prawnego 
(proszę wypełnić tylko w razie wyrażenia zgody na samodzielne wyjścia dziecka ze świetlicy) 
Wyrażam zgodę na samodzielne wyjścia do domu mojego dziecka ze świetlicy szkolnej  

w roku szkolnym 2017/2018. Dziecko będzie wychodziło ze świetlicy o godzinie: ………  

Na czas samodzielnego powrotu biorę za dziecko pełną odpowiedzialność. 

Data:…………………….         Podpis: …………………………………………….….                                                                                                   
.                                                                       Podpisy rodziców/opiekunów prawnych 
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Świetlicy Szkolnej i Procedurami odbioru dziecka ze 

Szkoły Podstawowej Nr 47 (wymienione dokumenty można znaleźć na 

http://www.sp47krakow.edu.pl/swietlica). 
                                             ………....…………………………………………………………………… 
                                                                         Obowiązkowy  podpis rodzica/opiekuna prawnego 

Oświadczam, że zgodnie z Procedurą odbioru dziecka ze Szkoły Podstawowej nr 47, zobowiązuję się do 

punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej. W przypadku trzykrotnego nie dopełnienia tego 

obowiązku wyrażam zgodę na samodzielne opuszczenie przez moje dziecko świetlicy szkolnej o 

godzinie 17. Na czas samodzielnego powrotu biorę za dziecko pełną odpowiedzialność. 
                                             ………....…………………………………………………………………… 
                                                                         Obowiązkowy  podpis rodzica/opiekuna prawnego 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Data: …………………………..……….     Podpis:……………………………………………… 

.                                                                        Obowiązkowy  podpis rodzica/opiekuna prawnego 



 

Wykaz zajęć dodatkowych, w których uczestniczy dziecko* 

 

Rodzaj zajęć 

 

Termin: proszę podać 

dzień tygodnia  i   godzinę. 

Osoba upoważniona do zabierania 

dziecka na zajęcia 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

Uwagi 

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

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

 

Data ………………………………….   …………..…………………………….                      
Obowiązkowy  podpis rodzica/opiekuna prawnego 
                                                                                                        

 

Informacje dla rodziców: 
1. Świetlica jest czynna w godzinach:  7.00 – 17.00 – prosimy o punktualne odbieranie dzieci; 

2. W przypadku wątpliwości związanych z opuszczeniem przez ucznia świetlicy szkolnej 

nauczyciel pracujący w świetlicy postępuje zgodnie z Procedurami obowiązującymi w  Szkole 

Podstawowej Nr 47. 

3. Prosimy o wpłatę pieniędzy na potrzeby świetlicy ( materiały plastyczne, zabawki, kartki do 

rysowania, itp.) w kwocie 70 zł – jednorazowo na cały rok szkolny – (do 15 listopada) – w 

przypadku rodzeństwa 120zł za dwoje dzieci; 

4. Karty zapisu i inne dokumenty przyjmują wyłącznie nauczyciele świetlicy: Elżbieta Czerny, 

Joanna Klimczyk, Justyna Kusia, Kinga Wilk; 

5. Jednorazowe upoważnienia na odbieranie dzieci należy składać w formie pisemnej  

u nauczycieli w świetlicy**; 

6. Informacja o stanie zdrowia dziecka (ewentualne dolegliwości, choroby) prosimy składać  

w formie pisemnej***. Prosimy aby informacja zawierała dokładną procedurę postępowania 

z dzieckiem chorym; 

7. Uczeń zapisany do świetlicy zobowiązany jest respektować regulamin w niej obowiązujący; 

8. Prawidłowo wypełniona Karta zapisu jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania 

świetlicy – umożliwia zapewnienie uczniowi bezpieczeństwa. 

 

*Uzupełnia rodzic/opiekun prawny na bieżąco w trakcie roku szkolnego.  

**Prawidłowo zredagowane oświadczenia można pobrać ze strony http://www.sp47krakow.edu.pl/strona/swietlica-sp47 

*** Informacja na osobnej kartce, podawana dobrowolnie przez rodziców/opiekunów dziecka. 


