
Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.  
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY 
na rok szkolny 2019/2020 

 
Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-17.30 w dni zajęć szkolnych. 

1. DANE OSOBOWE DZIECKA 
Imię i nazwisko   

 
Klasa  

 
Adres zamieszkania  

 
Data urodzenia  

 

2. IMIONA I NAZWISKA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
MATKA 
 

 Numer telefonu  

OJCIEC 
 

 Numer telefonu  

 
3. Dodatkowe informacje mające wpływ na funkcjonowanie dziecka w szkole   (np. stan 

zdrowia) 
………………………………………………………………………………………………………

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

4. Osoby upoważnione do odbioru dziecka (proszę wypełnić drukowanymi literami): 
l.p. Imię i nazwisko osoby upoważnionej

do odbierania dziecka ze świetlicy 
Seria i numer dowodu

osobistego 
Numer telefonu 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
 

□ Wyrażam zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy. 

□  Nie wyrażam zgody na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy. 

Oświadczam, że biorę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczną drogę mojego dziecka do i

ze szkoły.              

                                                                                   Czytelny Podpis  

                                                                                                    ……………………………

Data przyjęcia  
 



5. Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź:   

Czy dziecko może brać udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych? 

□ Tak 
□ Nie 

Czy dziecko powinno odrabiać lekcje w świetlicy? 

□ Tak 
□ Nie 

 Czy dziecko będzie w szkole jadło obiady? 
□ Tak 
□ Nie 

 Czy dziecko będzie wracało ze szkoły autobusem szkolnym? 
□ Tak 

       □ Nie          

Zobowiązuję się do dostarczenia szczegółowej informacji o godzinach i dniach powrotów 
autobusem szkolnym mojego dziecka po otrzymaniu planu lekcji  
 
  WAŻNE: 

• Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej osobiście przez rodziców/opiekunów prawnych 
lub przez osoby upoważnione i zgłoszone PISEMNIE wychowawcom świetlicy, innym 
osobom dziecko nie zostanie wydane. 

• Dziecko może samodzielnie wyjść ze świetlicy po zaznaczeniu / podpisaniu przez 
rodziców/opiekunów pisemnej zgody na samodzielny powrót do domu. 

• Dzieci będą wypuszczane ze świetlicy na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne na 
podstawie pisemnej informacji od rodziców/opiekunów prawnych. 

• W przypadku, gdy jedno z rodziców ma odebrane lub ograniczone prawa rodzicielskie do 
opieki nad dzieckiem, należy niezwłocznie dostarczyć dokumenty do sekretariatu szkoły. 

 
W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu 
informacje w formie pisemnej należy przekazać bezpośrednio do nauczycieli świetlicy. 

 
Na podstawie art. 6 ust.1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/28
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę
Podstawową  im.  Tadeusza  Kościuszki  w  Głoskowie,  ul.  Millenium  76,   05-503  Głosków,  danych
osobowych zawartych w formularzu Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej w zakresie niezbędnym
do kontaktu pomiędzy Szkołą a rodzicami / prawnymi opiekunami. Oświadczam, że wszystkie podane
przeze  mnie  informacje  są  zgodne  ze  stanem  faktycznym. Oświadczam,  że
zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Świetlicy. 

   ……………………………………………………………. 
  Data i czytelny podpis matki i ojca (opiekunów)

 

Data i podpis Dyrektora 

 
……….………………………………………  


