
KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. PRZEMYSŁA II W KĘPNIE 

ROK  SZKOLNY  2018/2019 
 
 
I. IMIONA i nazwisko dziecka ……………...………………………………………………………………... 
   Data i miejsce urodzenia ..……………………….……………………………………………………............ 
   Adres zamieszkania …......……………………………………………………………………………………. 
   Klasa …...…..… (uczeń SP nr 3) lub klasa ……....… (uczeń oddziału gimnazjalnego w SP nr 3) 
   Czy dziecko będzie dojeżdżało autobusem szkolnym?   TAK  /  NIE 
 
   DANE RODZICÓW / prawnych opiekunów / 
   Imię i nazwisko matki .……………...……………………………………………………………................... 
   Imię i nazwisko ojca ....…………………………………………………...……............................................... 
 
   TELEFONY KONTAKTOWE - tel. stacjonarny ……………………… 
   Matka - tel. komórkowy ………………..................... Ojciec - tel. komórkowy ………………………........ 
   Inne  (np. babcia, ciocia, siostra) ….…………………………………………………………………………. 
 
II. UPOWAŻNIAMY wymienione poniżej osoby do odbierania naszego dziecka: 

(Imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz stopień pokrewieństwa) 
 ………………………………………………………………………………………………….............. 
 ………………………………………………………………………………………………….............. 
 ………………………………………………………………………………………………….............. 
 ………………………………………………………………………………………………….............. 

       Dziecko będzie odbierane około godziny ……………... 
 
III. Wyrażamy zgodę, aby nasze dziecko wychodziło ze świetlicy samodzielnie o godz.  …………………… 
       i ponosimy pełną  odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo. 
 
IV. Dodatkowe informacje:  
         - dziecko będzie/nie będzie zapisane na obiady do stołówki szkolnej, 
         - zainteresowania: ………………………………………………………………………………………… 
         - choroby, przyjmowane leki: ……………………………………………………………………………. 
 
V. Przyjmujemy do wiadomości, że:  
      1. Odpowiedzialność nauczyciela za wychowanka rozpoczyna się z chwilą przybycia ucznia do 

świetlicy.  
      2. Dziecko będzie odbierane przez nas lub osoby wskazane na piśmie punktualnie.  
      3. O wszelkich zmianach dotyczących samodzielnego wyjścia naszego dziecka, powiadomimy 

nauczycieli pracujących w świetlicy ustnie lub na piśmie. 
      4. Wychowankowie nie są zwalniani ze świetlicy na podstawie rozmowy telefonicznej z rodzicem. 
 
Zobowiązujemy się do przestrzegania regulaminu świetlicy szkolnej i ścisłej współpracy z nauczycielami 
w celu zapewnienia naszemu dziecku jak najlepszych warunków pobytu i bezpieczeństwa w świetlicy. 
 
Oświadczamy, iż napisane przez nas  informacje są  zgodne z prawdą. 
 
 
 
………………………………                     ……………………………………………………………............. 
        Miejscowość, data                    Czytelny podpis rodziców (prawnych opiekunów) 

 
 

Wyrażamy zgodę na przetworzenie danych osobowych naszego dziecka związanych z procesem  opiekuńczo-wychowawczym dla celów związanych z 
funkcjonowaniem szkoły m.in. umieszczania zdjęć z wizerunkiem dziecka na gazetkach, w kronice szkolnej lub na szkolnej stronie internetowej  
zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.). 


