
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY 

na rok szkolny 2018/2019 

Klasa .............. 

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

Data urodzenia.............................................................................................................................. 

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

Imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów)................................................................... 

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

Telefon kom. do  matki .………………………………………………………………………... 

Telefon kom. do  ojca…………………………………………………………………………... 

Inny telefon kontaktowy……………………………………………………………………….. 

Matka dziecka (prawny opiekun) w godz. ............................, tel. praca..................................... 

Ojciec dziecka (prawny opiekun) w godz. ............................, tel. praca……………………….. 

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

Dziecko posiada następujące problemy zdrowotne (np. astma, epilepsja, cukrzyca, alergie): 

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

Dziecko przyjmuje na stałe następujące leki (ew. sposób podawania):  

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

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane dotyczące dziecka i jego rodziców są zbierane zgodnie z zarządzeniem MEN Nr 5 z dnia 18 marca 1993 roku w sprawie sposobu  prowadzenia 

przez przedszkola i szkoły publiczne dokumentacji przebiegu nauczania (Dz. Urzędowy MEN Nr 4, poz. 12 z 1993r.) 

2.  Dane dotyczące miejsca, telefonu i czasu pracy rodziców zbierane są w celu uzyskania możliwości szybkiego kontaktu z rodzicami w sytuacjach 

tego wymagających (np. choroba dziecka) i będą udostępniane tylko nauczycielom. 

3. Na zebranie danych, o których mowa w Karcie Zgłoszenia Dziecka  do Świetlicy wyrażam zgodę. 

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

                                    Data                                                                                                                                          Podpis rodziców (prawnych opiekunów) 

 

 

 

 

 



 

Upoważniam następujące osoby do odbioru dziecka: 
IMIĘ i NAZWISKO, SERIA i NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI, EW.STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA 

1..................................................................................................................................................... 

2..................................................................................................................................................... 

3..................................................................................................................................................... 

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

5…………………………………………………………………………………………………. 

6…………………………………………………………………………………………………. 

Upoważnionym do odbioru dziecka  może być jedynie osoba pełnoletnia (ukończone 18 lat) 

Oświadczam, iż dziecko może samo wracać do domu w dniach: 

Poniedziałek o  godz. …………………………………….................................................................... 

Wtorek o  godz.…………………………………………... .................................................................. 

Środa o  godz.………………………………………….……………………………………………… 

Czwartek o  godz.……………………………………………………………………………………... 

Piątek o  godz.…………………………………………..……………………………………… …………             

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

                                    Data                                                                                                                                          Podpis rodziców (prawnych opiekunów) 

Oświadczam, że wyrażam/ nie wyrażam* zgodę  na publikowanie zdjęć mojego dziecka i danych 

osobowych  w kontekście uczestnictwa w zajęciach świetlicowych na stronach internetowych (szkoły, 

dzielnicy): 

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

                                    Data                                                                                                                                          Podpis rodziców (prawnych opiekunów) 

Oświadczam, że znana mi jest treść Regulaminu Świetlicy Szkolnej i akceptuję jego postanowienia: 

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

  

                                    Data                                                                                                                                          Podpis rodziców (prawnych opiekunów) 

W roku szkolnym 2018/2019  deklaruję/nie deklaruję* dobrowolną składkę na rzecz działalności świetlicy 

szkolnej w wysokości …………. miesięcznie oraz wyrażam/nie wyrażam* zgodę na pobieranie składki przez 

nauczycieli świetlicy lub wpłacić na nr konta świetlicowego:  97 1090 1841 0000 0001 3508 3433.  

 

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

                                    Data                                                                                                                                          Podpis rodziców (prawnych opiekunów) 

 


