
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY Rok szkolny 2022/2023

I DANE OSOBOWE DZIECKA

Imię i nazwisko dziecka………………………………………………………………………………klasa…………………………

Data i miejsce urodzenia dziecka……………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania dziecka……………………………………………………………………………………………………………

Imiona rodziców/opiekunów prawnych…………………………………………………………………………………………

II INFORMACJE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA RODZICÓW

Telefony kontaktowe Pieczątka zakładu pracy / telefon

Matka

Ojciec

III Dodatkowe informacje mające wpływ na funkcjonowanie dziecka w szkole(np.: stan zdrowia, 
sytuacja rodzinna):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

IV GODZINY, W KTÓRYCH DZIECKO BĘDZIE PRZEBYWAŁO W ŚWIETLICY:

- przed lekcjami – od godziny……………………………..(proszę wpisać godzinę)

- po lekcjach  – do godziny……………………………..(proszę wpisać godzinę)

- podczas realizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie………………………..

- podczas lekcji religii………………………………………….(proszę wpisać tak lub nie)

V OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Oświadczam, iż nie mogę zapewnić opieki dziecku w godzinach
wymienionych  w  pkt.  IV  w  związku  z  moim  czasem  pracy,
organizacją  dojazdu  do  szkoły  lub  innymi  okolicznościami
wymagającymi opieki w szkole (załącznik
nr 2 Rozp. MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutów szkół publicznych).

                     ……………………………………………………….
                                 (podpis matki/opiekunki prawnej)

Oświadczam, iż nie mogę zapewnić opieki dziecku w godzinach
wymienionych  w  pkt.  IV  w  związku  z  moim  czasem  pracy,
organizacją  dojazdu  do  szkoły  lub  innymi  okolicznościami
wymagającymi opieki w szkole (załącznik
nr 2 Rozp. MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutów szkół publicznych).

              ……………………………………………………………..
                               (podpis ojca/opiekuna prawnego)



VI DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY UPOWAŻNIENI SĄ: 
Upoważniona osoba odbierająca dziecko powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości. Upoważnione 
mogą być osoby pełnoletnie lub niepełnoletnie, które ukończył 13 lat.

L.p. Imię, nazwisko Stopień
pokrewieństwa

Seria i nr dowodu osobistego

1. Matka/opiekunka prawna

2. Ojciec/opiekun prawny

Pozostałe osoby upoważnione:

L.p. Imię, nazwisko Stopień pokrewieństwa Seria i nr dowodu osobistego

1. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na samodzielny powrót dziecka ze świetlicy do domu i jednocześnie

biorę odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka……………..(wpisać TAK lub NIE).

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

3. Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  ucznia  i  jego  rodziców/  opiekunów  prawnych
zawartych w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej zgodnie z ustawą Dz. U. 2019 poz. 1781  z dnia 30
sierpnia  2019  r.   o  ochronie  danych  osobowych  oraz  dla  celów  związanych  z  funkcjonowaniem  szkoły
 i świetlicy.

4. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Świetlicy i procedurami odbioru dziecka ze świetlicy.
Zobowiązuję się do przestrzegania ich i ścisłej współpracy z nauczycielami świetlicy.

5. Oświadczam,  że  podane  przeze  mnie  w niniejszej  karcie  informacje  są  prawdziwe i  zobowiązuję  się  do
uaktualnienia ich zgodnie ze stanem faktycznym.

6. Wyrażam  zgodę  /  nie  wyrażam  zgody na  rejestrowanie  wizerunku  mojego  dziecka  podczas  zajęć,
konkursów,  wycieczek  i  uroczystości  organizowanych  przez  świetlicę  oraz  wykorzystanie  tego  wizerunku
poprzez zamieszczanie zdjęć na stronie internetowej szkoły/FACEBOOKU w celu informacji  i  promowania
osiągnięć dziecka.

Radom dn.           .. .       …………………… ………………… ……………… ………………………..…………

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


