
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Mirsku 
na rok szkolny ................................................... 

 
Proszę o przyjęcie …………………………………………………………………………….…………………….………….……………. 
                                                                      (imiona i nazwisko dziecka) 

klasa ……………………………….     od dnia ………………………………………………………………  
 
Adres zamieszkania dziecka: …………………………………………………………………………………………………………….. 

(miejscowość, ulica, numer domu) 

I. Dane rodziców (opiekunów prawnych) dziecka i oświadczenia o zatrudnieniu 

Matka (opiekun prawny) …………………………………………………………  Nr telefonu …………………………………… 
                                                       (imię i nazwisko matki/opiekuna) 

oświadczam, że jestem zatrudniona w: …………………………………………………………………………………………… 
                                                         (wpisać miejsce pracy lub „nie pracuję”) 
 

i w chwili obecnej nie przebywam na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym. 
 

Ojciec (opiekun prawny) …………………………………………………………  Nr telefonu …………………………………… 
                                                       (imię i nazwisko ojca/opiekuna) 

oświadczam, że jestem zatrudniony w: …………………………………………………………………………………………… 
                                                         (wpisać miejsce pracy lub „nie pracuję”) 

i w chwili obecnej nie przebywam na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym. 
 
Mirsk, dnia ….……………………. r.               ………………………………….                ……………………………… 
                                                                                     podpis matki (opiekuna)                         podpis ojca (opiekuna) 

II. Informacja o godzinach pobytu dziecka w świetlicy w ramach czasowych 7:30-16:00 
 

dzień tygodnia PRZED zajęciami OD godziny: PO zajęciach DO godziny: 

w poniedziałek   

we wtorek   

w środę   

w czwartek   

w piątek   
 

III. Ważne informacje o dziecku (choroby, przeciwwskazania) 

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

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

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

IV. Zainteresowania lub uzdolnienia dziecka 

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

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



 

V. Informacje o odbieraniu albo samodzielnym powrocie dziecka ze świetlicy 

*) Oświadczam, że dziecko będzie odbierane osobiście przez jednego z rodziców (prawnych 
opiekunów) lub wyłącznie przez niżej wymienione osoby w godzinach pracy świetlicy szkolnej do 
godz. 16.00: 

(proszę podać wszystkie osoby pełnoletnie upoważnione do odbioru dziecka) 

Lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Nr dowodu osobistego 

    

    

    

 
Mirsk, dnia ….……………………. r.               ………………………………….                ……………………………… 
                                                                                     podpis matki (opiekuna)                         podpis ojca (opiekuna) 

 

*) Oświadczam, że moje dziecko będzie samodzielnie wychodziło i wracało do domu ze świetlicy 
szkolnej o godzinie: ........................... . 

Jednocześnie oświadczam, że biorę całkowitą odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do 
domu.  
 
Mirsk, dnia ….……………………. r.               ………………………………….                ……………………………… 
                                                                                     podpis matki (opiekuna)                         podpis ojca (opiekuna) 

*) niepotrzebne skreślić 
 
VI. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej 
Oświadczam, że jestem świadoma odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym 
odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego1 

Mirsk, dnia ….……………………. r.               ………………………………….  
                                                                                     podpis matki (opiekuna) 

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym 
odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego1 

Mirsk, dnia ….……………………. r.               ……………………………… 
                                                                                     podpis ojca (opiekuna) 

 

VII.  Decyzją dyrektora dziecko      zostało / nie zostało      zakwalifikowane do świetlicy. 

 
 
Mirsk, dnia ….………………………… r.                 ………………………………………………………….. 
                                                                                                                                 pieczęć i podpis dyrektora 

 
1 Art. 233 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.) ma następujące 
brzmienie: ”Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu 
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 
miesięcy do lat 8. 


