
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W KAMIENIU KRAJ. 

 
Proszę o przyjęcie do świetlicy …………………………………………………. ucznia kl. ……..…, 

ur. dnia ………….. w ………………………. , zamieszkałego w …………………………………… 

ul. ………………………………………… , nr domu……………….. nr mieszkania …………….  . 

 

Przewidywane dni i godziny uczęszczania dziecka do świetlicy: 

Poniedziałek ……………………… , wtorek …………………….. , środa ……………………….. , 

Czwartek …………………………. , piątek ………………………. . 

 

Rodzice / opiekunowie prawni dziecka: 

………………………………………………       ……………………………………………… 

imię i nazwisko matki /opiekunki prawnej/                      imię i nazwisko ojca /opiekuna prawnego/ 

 

Adres zamieszkania rodziców /opiekunów prawnych ………………………………………………..  

tel. domowy …………………………… 

 

Miejsce pracy matki  /prawnego opiekuna/ 

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………. w godzinach od ………………… do …………………. 

 

 

Miejsce pracy ojca  /prawnego opiekuna/ 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………. w godzinach od ………………… do …………………. 

 Telefon kontaktowy matki ................................................. 

                                  ojca.................................................... 

 

Dodatkowe informacje o dziecku – stan zdrowia, szczególne zainteresowania itp. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… . 

 

Miejscowość, dnia …………………………………………………. 

 

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

    podpis matki /opiekunki prawnej/                      podpis ojca /opiekuna prawnego/ 

 
Wyrażamy zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych z przyjęciem i pobytem naszego 

dziecka w świetlicy, danych osobowych naszych i dziecka oraz upoważnionych do odbioru dziecka osób,  

przez Dyrektora szkoły zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. 

 

Miejscowość, dnia ………………………………………………………. 

 

 

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

    podpis matki /opiekunki prawnej/    podpis ojca /opiekuna prawnego/ 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE 

 

Do   odbioru   ze   świetlicy   dziecka ………………………………………………………………. 

upoważniam/y następujące osoby: 

 

1. ……………………………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, 

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

nr dowodu osobistego, telefon 

 

2. ……………………………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, 

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

nr dowodu osobistego, telefon 

 

 

3. ……………………………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, 

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

nr dowodu osobistego, telefon 

 

 

 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka  

od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę. 

 

 Wyrażam zgodę na samodzielny powrót (syna, córki) do domu ze świetlicy o godz........... 

 

 Zezwalam na wyjście dziecka  na zajęcia pozalekcyjne (dotyczy głównie sali i hali sportowej) 

 

Oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  Regulaminem  Świetlicy  obowiązującym  w  Zespole  

Szkolno – Przedszkolnym w Kamieniu Kraj. 

 

 

 

Miejscowość, dnia …………………………………………………………… 

 

 

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

    podpis matki /opiekunki prawnej/            podpis ojca /opiekuna prawnego/ 

 

 


