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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY 

SZKOLNEJ 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W TORUNIU 

NA ROK SZKOLNY 2020/21 
 

 

(Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka) 

Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej: 

 

Imię i nazwisko dziecka 

 

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

 

Data urodzenia dziecka...............................  Miejsce urodzenia ……………………………….. 

 

Klasa w nowym roku szkolnym: ................................. 

 

Adres zamieszkania dziecka  

 

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

 

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych) 

1. matki .............................................................................................................................................. 

2. ojca ................................................................................................................................................. 

 

Numery telefonów: 

1. matki-……………………………………………………………………………………………… 

2. ojca- ................................................................................................................................................. 

e-mail rodzica/rodziców: 

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

 

Numery telefonów do pracy: 

1. matki-……………………………………………………………………………………….. 

2. ojca-………………………………………………………………………………………… 

 

Ważne informacje o zdrowiu dziecku (stałe choroby, dolegliwości, powody do szczególnej uwagi ze strony 

wychowawcy): 

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

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

 

OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie z artykułem 20 t ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U.  

z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

Składanie fałszywych zeznań wiąże się z odpowiedzialnością karną. 
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................................................................                               …………………………………… 

Miejscowość i data       Podpis obojga rodziców 

 

 

INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY 
 

 

WARIANT 1  

                                                                                                                                                                        

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu, 

wyjście ze świetlicy szkolnej o godzinie ................................................................................................................  

 

Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu. 

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

                                               (data, podpis rodzica, opiekuna) 

 

WARIANT 2           

                                                  

Oświadczam, że będę odbierać dziecko osobiście lub wyłącznie przez niżej wymienione osoby: 

 

1. ..........................................................................................  3.    ........................................................................................... 

 

2. ...........................................................................................  4.   ........................................................................................... 

 

.................................................................................................... 
                                               (data, podpis rodzica, opiekuna) 

 

WARIANT 3                                                      

 

Wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność za powrót dziecka pod opieką osoby małoletniej 

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

 

 

Toruń, dnia ..............................................        ....................................................................... .............................. 

     (data, podpis rodzica, opiekuna) 

 

 

 

Mam świadomość, iż świetlica szkolna odpowiada za bezpieczeństwo dziecka w godzinach swojej pracy. 
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W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu informacje w formie 

pisemnej należy przekazywać bezpośrednio do wychowawcy świetlicy. 

 

 

 

NUMERY TELEFONÓW DO SZKOŁY: 

PORTIERNIA  (56) 6485670  wew.13 

ŚWIETLICA   501-692-813 

 

Załącznik  1 
 

 O kolejności przyjęcia dzieci do świetlicy szkolnej będą decydowały 

następujące kryteria, proszę właściwe podkreślić: 

-  dzieci obydwojga rodziców pracujących,   

-  osób pracujących, samotnie wychowujących dzieci,  

-  dzieci dojeżdżające, 

-  dzieci z rodzin wielodzietnych, gdy obydwoje rodzice pracują, 

-  rodzeństwo, 

-  terminowe  składanie wniosków, 

-  dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2019/20 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie z artykułem 20 t ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U.  

z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

Składanie fałszywych zeznań wiąże się z odpowiedzialnością karną. 

 

 

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

       Miejscowość i data             Podpis obojga rodziców 

 


