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KARTA POBYTU DZIECKA 

W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU 2017 / 2018 
 

 

Dziecko będzie uczęszczało do świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 191 im. J. I. Kraszewskiego  

w Warszawie: 

 ze względu na czas pracy rodziców /prawnych opiekunów, 

 ze względu na organizację dojazdu do szkoły, 

 ze względu na inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole:  
 

…………………………………………………………………………………………… 
/proszę podać jakie/ 

* właściwą odpowiedź należy zaznaczyć                                                   

Dane dziecka: 
 

Imię i nazwisko………………………………………………………….. lat…………...klasa............... 

 

Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………… 

 

Informacje o odbieraniu dziecka ze świetlicy 

 
Dziecko będzie odbierane przez: 

 
 Rodziców / opiekunów: 
 

             Lp.                        Nazwisko i imię rodziców / prawnych opiekunów  Tel. kontaktowy 

1.    

2.    

 

 Inne osoby: 

 
 Lp.   Nazwisko i imię osób upoważnionych do odbioru                                               Stopień pokrewieństwa 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

Biorę pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka w drodze powrotnej ze szkoły, pod 

opieką w / w osób. 

 

………………………………… 
podpis rodziców / opiekunów     
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 Dziecko będzie wracało samodzielnie o godzinie: 

poniedziałek… …….., wtorek…………, środa………….., czwartek………, piątek………….. 

             

Biorę pełną odpowiedzialność prawną za samodzielny powrót dziecka ze szkoły.  . 

 

 

………………………………… 
podpis rodziców /opiekunów     

Pozostałe informacje o dziecku: 

 
1. Dziecko będzie przebywało pod opieką świetlicy w godzinach: 

  

 Poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

 

Godz.: 
     

 

 

 

 Czy wyraża Pan(i) zgodę na umieszczanie wizerunku dziecka na stronie internetowej świetlicy, 

jako uczestnika imprez  i zajęć świetlicowych ? 
 

 Tak          

 Nie 

 

 Czy dziecko powinno odrabiać lekcje w świetlicy? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź) 

 Tak          

 Nie 

 

 

 
* właściwą odpowiedź należy zaznaczyć                

 

Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego 

zachowania dziecka, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie 

zachowanie może być powodem wykluczenia ucznia z udziału w zajęciach świetlicowych.  
                               

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka, w celu realizacji zadań 

opiekuńczo – wychowawczych w świetlicy. 
 

                                                      

 

Warszawa, dnia ………………………..                                            …..……………………………… 

                                                                                                                                                                                    podpis rodziców /prawnego opiekunów     

 

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

Warszawa, dnia ………………………..                                            …..……………………………… 

                                                                                                                                                                                       podpis rodziców / opiekunów     


