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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 124 W KRAKOWIE

Część 1)  PROSZĘ O PRZYJĘCIE DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………………………………………klasa………………..
Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna …………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna ……………………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Aktualne numery telefonów do: matki…………………………………………… ojca……………………………………………………

Miejsce pracy matki (nazwa i dokładny adres) …………………..…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Aktualny telefon do pracy …………………………………………………………………………………………………………………………….
Miejsce pracy ojca(nazwa i dokładny adres)  ……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………
Aktualny telefon do pracy …………………………………………………………………………………………………………………………….
Ostatecznym potwierdzeniem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej będzie dostarczenie na piśmie 
w ciągu 7 dni zaświadczenia o zatrudnieniu obojga rodziców.
Dodatkowe informacje o dziecku /przeciwwskazania, choroby itp./………………………………………………………………...........
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym, 
zobowiązuję się do niezwłocznego aktualizowania powyższych danych w przypadku zmian.

……………………………                           ........................................................................................................
           data                                                                              podpis rodziców/prawnych opiekunów

Część 2)  INFORMACJE I OŚWIADCZENIA O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY

1) Oświadczam,  że  będę  odbierać  dziecko  osobiście lub  będzie  odbierane  wyłącznie  przez  niżej  wymienione
osoby pełnoletnie, około godziny............................................................................

1. ……………………………………………………….. 4. …………………………………………………………
2. ………………………………………………………… 5. ………………………………………………………….
3. ……………………………………………………….. 6. ………………………………………………………….

                                                                                   ................................................................................................................
         podpis rodziców/prawnych opiekunów

2) Oświadczam, że wyrażam zgodę i  biorę  pełną odpowiedzialność prawną za powrót  mojego dziecka do domu
pod opieką osoby małoletniej (imię i nazwisko).................................................................................................................

       ..........................                                                  ...............................................................................................................
data                                                                                             podpis rodziców/prawnych opiekunów

3) Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  samodzielny  powrót mojego  dziecka  do  domu,
wyjście ze świetlicy szkolnej o godzinie........................................................................

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

     .............................                                               .......................................................................................................... 
data                                                                                     podpis rodziców/prawnych opiekunów
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W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu 
informacje w formie pisemnej należy przekazać bezpośrednio wychowawcy świetlicy.

Ze względu na ograniczenia dotyczące  rekrutacji  dzieci, które zostaną przyjęte do świetlicy szkolnej 

w razie konieczności zostaną zastosowane  następujące kryteria:

Kryteria pierwszeństwa TAK NIE
Oboje Rodzice/Rodzic samotnie wychowujący pracują – wykonują pracę poza domem i nie mają 
możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem
Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę: 

a) w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

b) w służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19

c) handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc, zastosowane zostaną dodatkowe kryteria: 
Dodatkowe kryteria TAK NIE

Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej Dzieci w wieku szkolnym lub uczęszczające do
przedszkola) 
Dziecko posiadające niepełnosprawne Rodzeństwo
Dziecko wychowywane przez niepełnosprawnego Rodzica/Rodziców

     .............................                                               .......................................................................................................... 
data                                                                                     podpis rodziców/prawnych opiekunów

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO ZAPOZNANIA I PRZESTRZEGANIA REGULAMINU ŚWIETLICY 
SZKOLNEJ (dostępny na tablicy informacyjnej przed salą świetlicową oraz u wychowawców świetlicy)
ORAZ PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 124 
W KRAKOWIE ZWIĄZANYMI Z PANDEMIĄ COVID - 19

         ........................                                                ...............................................................................................
                  data                                                                          podpis rodziców/prawnych opiekunów


