
KARTA ZAPISU UCZNIA DO ŚWIETLICY (06:00 – 17:00)  

Szkoła Podstawowa nr 27 w Katowicach 

Rok szkolny 2022/2023 

Kartę wypełniają czytelnie (drukowanymi literami) rodzice lub prawni opiekunowie dziecka. 

1. DANE OSOBOWE DZIECKA 

Imię i nazwisko  

Klasa i wychowawca   

Data i miejsce urodzenia  

Adres zamieszkania  

 

2. DANEOSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH: 

 MATKA/OPIEKUN PRAWNY OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY 

Imię i nazwisko   

Nr i seria dowodu tożsamości   

Adres zamieszkania 

 
  

Telefon kontaktowy   

Jestem osobą, pracującą (TAK/NIE)   

Miejsce zatrudnienia:   

Godziny pracy   
 

 

KATOWICE, dnia .................. ............................................... ……….…………………………. 
 podpis rodzica / opiekuna    podpis rodzica / opiekuna 

3. OŚWIADCZAM, ŻE MOJE DZIECKO BĘDZIE PRZEBYWAĆ W ŚWIETLICY W GODZINACH:  

Dzień tygodnia Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Godz.      

 

4. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU OPUSZCZANIA PRZEZ DZIECKO ŚWIETLICY: 

A. □ Pod opieką 

Dziecko będzie odbierane przez rodziców/opiekunów osobiście lub przez osoby uprawnione ok. godziny: 

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Godz.      
 

Osoby upoważnione do obioru dziecka ze świetlicy 

Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Nr i seria dowodu tożsamości 

   

   

   

   

   

Jednocześnie, ja, niżej podpisany/a, upoważniam wyżej wskazane osoby do obioru mojego dziecka 

ze świetlicy szkolnej oraz biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka 

od momentu jego odbioru przez osobę uprawnioną. 

 
KATOWICE, dnia .................. ............................................... ……….………………………… 

podpis rodzica / opiekuna   podpis rodzica / opiekuna 

  



B. □ Samodzielnie: 

Wyrażam/ nie wyrażam
1
 zgody na samodzielny powrót mojego dziecka do domu o godzinie

2
: 

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Godz.      

Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo podczas powrotu do domu. 
 

KATOWICE, dnia .................. ............................................... ……….………………………… 

 

5. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU (dotyczące np. alergii, stanu zdrowia, zachowania, 

sytuacji prawnej oraz wszelkie istotne informacje mające wpływ na możliwość zapewnienia 

prawidłowej opieki i bezpieczeństwa w czasie zajęć) 

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

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

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

6. DZIECKO BĘDZIE KORZYSTAŁO Z OBIADÓW W SZKOLE:  TAK/NIE 

Dziecko jest uczulone na jakieś potrawy:  TAK/NIE  

Jeśli tak to jakie? ……………………………………………………………………………………………… 
 

7. Oświadczam, iż zapoznałem się regulaminem świetlicy i procedurami przebywania na terenie szkoły oraz 

zobowiązuję się do przestrzegania jego zasad, a także do respektowania godzin pracy świetlicy (dostępny 

pod adresem http://www.sp27katowice.pl /Dla rodziców/Świetlica). 
 

KATOWICE, dnia .................. ............................................... ……….…………………….…… 
 podpis rodzica / opiekuna   podpis rodzica / opiekuna 

 

8. Wyrażam / nie wyrażam
1
 zgody na bezterminowe bezpłatne rozpowszechnianie wizerunku dziecka 

………………………..….., utrwalonego na zdjęciach wykonanych w czasie zajęć i imprez organizowanych 

w świetlicy na stronie internetowej i profilu społecznościowym Szkoły w związku z działalnością świetlicy. 
 

KATOWICE, dnia .................. ............................................... ……….…………………….… 
 podpis rodzica / opiekuna   podpis rodzica / opiekuna 

 

9. Informacje dodatkowe: 
a. Zobowiązuję się do pisemnego powiadamiania wychowawców świetlicy o wszelkich zmianach mających wpływ 

na prawidłowy przebieg procesu opiekuńczo-wychowawczego dotyczących dziecka. 

b. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty osobiste uczniów. Prosimy o nie 

przynoszenie do świetlicy szkolnej wartościowych przedmiotów (telefonów komórkowych, MP3, PSP, zabawek itp.) 

c. Przyjmuję do wiadomości, że wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka, które po skończonych 

lekcjach nie zgłosiło się do świetlicy szkolnej a przebywa na terenie szkoły. 

d. Dziecko przebywające na świetlicy zobowiązane jest do respektowania zaleceń wychowawcy świetlicy, zasad dotyczących 

bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz szanowania sprzętu 

stanowiącego wyposażenie świetlicy. 

e. Za celowe zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice.  

f. Wszystkie dane osobowe dziecka i oraz opiekunów prawnych i osób przez nich upoważnionych do odbioru dziecka ze 

świetlicy będą wykorzystane jedynie w celu prawidłowego sprawowania opieki wychowawczej i są objęte ochroną danych 

osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do w/w celu. Administratorem danych osobowych jest 

Szkoła Podstawowa nr 27 z siedzibą w Katowicach przy ul. Łętowskiego 18; kod pocztowy: 40-648; tel. 32 202 81 88; której 

pełne brzmienie znajduję się na stronie Szkoły pod adresem http://www.sp27katowice.plw zakładce >O szkole> Ochrona 

danych osobowych> Klauzura informacyjna o przetwarzaniu danych.  

Oświadczam, że podane wyżej informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

KATOWICE, dnia .................. ............................................... ……….……………………….… 
 podpis rodzica / opiekuna   podpis rodzica / opiekuna 

                                                             
1
 Niepotrzebne skreślić 

2 Deklarowane godziny samodzielnego wyjścia ze szkoły powinny się pokrywać z porami rozpoczęcia przerw międzylekcyjnych: 

11:25; 12:20; 13:30, 14:35, z pominięciem godzin wyjść grupy na obiad. 

http://www.sp27katowice.pl/
http://www.sp27katowice.pl/

