
Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu 
ul. Szosa Chełmińska 224/226 87-100 Toruń  56 612 24 10 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. K. SZYMANOWSKIEGO W TORUNIU 

NA ROK SZKOLNY ............ / ............ 

 

 

(Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka) 
Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej 

 
Imię i nazwisko dziecka  ...................................................................................................................................................... 

 
Data urodzenia dziecka...................................................................  Klasa ....................................................................... 

 

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

 

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych) 

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

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

 
Numery telefonów 

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

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

 

Numery telefonów do pracy  

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

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

 

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

wychowawcy): 

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

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

 

Oświadczam, iż przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

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

                                               (data, podpis rodzica, opiekuna) 

 

 

Deklarowane godziny, w których dziecko będzie przebywało w świetlicy szkolnej1: 

 Przedpołudnie Popołudnie 

od godziny do godziny od godziny do godziny 

PONIEDZIAŁEK     

WTOREK     

ŚRODA     

CZWARTEK     

PIĄTEK     

 

 

                                                 
1 Ze względu na dużą liczebność uczniów, prosimy, by w świetlicy przebywały wyłącznie dzieci, których rodzice nie mają 

możliwości odebrania ich w momencie zakończenia lekcji lub oczekujące na inne zajęcia szkolne.  



Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu 
ul. Szosa Chełmińska 224/226 87-100 Toruń  56 612 24 10 

Zajęcia pozalekcyjne, w których dziecko bierze udział na terenie szkoły( lekcje muzyki, logopeda, terapia 

pedagogiczna): 

.................................................................................................................................................. .......................................................
(dzień tygodnia, godz.) 

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

(dzień tygodnia, godz.) 

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. ..........................................................................................  4.    ........................................................................................... 

2. ...........................................................................................  5.   ........................................................................................... 

3. ...........................................................................................  6.   ........................................................................................... 

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

WARIANT 3

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

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

Mam świadomość, iż świetlica szkolna odpowiada za bezpieczeństwo dziecka w godzinach swojej pracy, 

czyli do godz. 17.00. 

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

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  56 612 24 10 

SEKRETARIAT 

ŚWIETLICA   

56 612 24 13 

56 612 24 19 

56 612 24 29 
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