
Uwaga: Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY 

Proszę o przyjęcie do świetlicy ucznia........................................................................................,  

ur. dnia..........................w.................................................., klasa................................................ 

DANE DOTYCZĄCE DZIECKA I RODZINY 

1. Adres zamieszkania dziecka..................................................................................................... 

2. Imiona i nazwiska rodziców lub opiekunów prawnych: 

 Matka / opiekun prawny............................................................................................................ 

Telefon kontaktowy, adres email……………………………………………………………….. 

 Ojciec / opiekun prawny............................................................................................................ 

Telefon kontaktowy, adres email……………………………………………………………….. 

4. Uwagi o dziecku (informacja o zainteresowaniach, zajęciach, w których dziecko chętnie 

bierze udział, o problemach rozwojowo zdrowotnych) 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem 

faktycznym. 

Data .....................                          Podpis ojca/matki (opiekuna prawnego).............................. 

 

Szkoła informuje, iż w myśl ustawy dziecko do lat 7 nie może samodzielnie wracać ze 

szkoły do domu (prawo o ruchu drogowym, art. 43).  

     Zapoznałem się..................................... 

(podpis ojca/matki/prawnego opiekuna) 

 



OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że syn / córka..............................................................................będzie 

przebywał/a w świetlicy od godz............................           do godz............................. 

Wyrażam zgodę na: 

 Samodzielny powrót naszego dziecka ze świetlicy do domu:  

Dzień tygodnia Godzina 

Poniedziałek  

Wtorek  

Środa  

Czwartek  

Piątek  

 Odbieranie naszego dziecka ze świetlicy przez: 

Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Numer dowodu osobistego 

   

   

   

   

   

   

 Odbieranie naszego dziecka ze świetlicy przez starsze 

rodzeństwo:........................................................................................................i ponoszę 

całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze ze szkoły do domu.  

Data.....................              Podpis ojca/matki (opiekuna prawnego)......................... 

 

 

 

 

 



ZGODA NA UCZĘSZCZANIE NA ZAJĘCIA W MDK WROCŁAW 

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody (odpowiednie podkreślić) na udział mojego dziecka w 

zajęciach dodatkowych w Młodzieżowym Domu Kultury we Wrocławiu przy ul. Powstańców 

Śląskich 190 zgodnie z harmonogramem oraz na przejazd autokarem po wcześniejszym 

zmierzeniu temperatury, jednocześnie oświadczam, że jeśli tego dnia moje dziecko nie będzie 

uczestnikiem zajęć to również nie będzie obecny podczas zajęć świetlicowych w szkole. 

 

Data.....................              Podpis ojca/matki (opiekuna prawnego)......................... 

 

 

 

ZOBOWIĄZANIA 

Zobowiązuję się do informowania o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym 

zgłoszeniu i ich aktualizacji. 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem świetlicy i zobowiązuje się go przestrzegać. 

Data.....................              Podpis ojca/matki (opiekuna prawnego)......................... 


