
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Natolinie 

na rok szkolny ………….. /………...… 
 

Proszę o przyjęcie …………………………………………………………………………..…………………..….. 
                                                                   /imię i nazwisko dziecka/ 

 

ur. ………....…………….…….  w  ………………………….………………..…. , klasa ………………………… 
                  /data urodzenia/                                         /miejsce urodzenia/ 

 
 

DANE O SYTUACJI DZIECKA 
 

Adres zameldowania dziecka: ………………………………………………………………………………… 

Miejsce zamieszkania dziecka: .……………………………………………….………..…………………..… 

Odległość do szkoły: ………………………………………………………………………………………..…….. 

Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów: 

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

Matka dziecka pracuje:          TAK               NIE 

Numer telefonu kontaktowego do matki: ………………………………………………………….……... 

Ojciec dziecka pracuje:          TAK               NIE 

Numer telefonu kontaktowego do ojca: ………………………………………………………….……….. 

 

Informacje o chorobach lub kalectwie dziecka, o których powinien wiedzieć 

nauczyciel.  …………………………………………………...………………………………………………............. 

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

Zainteresowania dziecka: ……………………………………………………………………...………………... 

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

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

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

 

INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie dane są zgodne  ze stanem faktycznym. 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych na potrzeby związane z działalnością świetlicy. 

Wyrażam zgodę na umieszczanie danych osobowych i wizerunku mojego dziecka w gablotach 

i  innych miejscach do tego przeznaczonych na terenie szkoły, gazetkach szkolnych, kronice szkoły 

w formie papierowej, na okolicznościowych plakatach (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. e  i/lub art. 6 ust. 1 

lit. a RODO ) oraz na stronie internetowej szkoły i platformach społecznościowych (zgodnie z art.6 

ust. 1 lit. a RODO). 

 

………………………… , dnia  ……………………….. 

.......................................................................                                        ………………………….……………………… 
  /czytelny podpis matki/opiekunki prawnej/                                            /czytelny  podpis ojca/opiekuna prawnego/           



INFORMACJE O CZASIE POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY 
 

Dziecko będzie w świetlicy przebywać:  

- 5 dni w tygodniu; 3-4 dni w tygodniu; 1- 2 dni w tygodniu; 

- podczas jednego dnia – ok. 1 godz. ; 2-3 godz.; 4 godz. i więcej; 

*Proszę podkreślić właściwe odpowiedzi 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU OPUSZCZANIA ŚWIETLICY 
 

1. Moje dziecko będzie zawsze oczekiwać w świetlicy na autokar szkolny. 
 

..........................................................................                                    ........................................................................... 
          /Data i czytelny podpis matki/                                                                     /Data i czytelny podpis ojca/ 

 

2. Osoby upoważnione przez rodziców do odbierania dziecka ze  świetlicy. 
 

Do odbioru naszego dziecka ........................................................................ ur. dn. ................................. 

jesteśmy upoważnieni my, rodzice dziecka oraz osoby wymienione poniżej.  

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

imię i nazwisko osoby pełnoletniej, stopień pokrewieństwa, miejsce zamieszkania 

 

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

imię i nazwisko osoby pełnoletniej, stopień pokrewieństwa, miejsce zamieszkania 

 

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

imię i nazwisko osoby pełnoletniej, stopień pokrewieństwa, miejsce zamieszkania 

 

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

imię i nazwisko osoby pełnoletniej, stopień pokrewieństwa, miejsce zamieszkania 

 

 

Warunkiem wydania dziecka ze świetlicy szkolnej osobom wymienionym w pkt. 2 może być 

potwierdzenie tożsamości upoważnionej osoby przez nauczyciela świetlicy na podstawie dowodu 

osobistego. 

 

Oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo mojego dziecka 

...................................................................................... ur. dn. ........................................ od  momentu jego 

odbioru przez upoważnioną powyżej osobę. 

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

   (data)                                                                             (czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem świetlicy ( dostępnym na stronie szkoły, 

w  zakładce świetlica), zobowiązuję się do jego przestrzegania i ścisłej współpracy 

z  wychowawcami świetlicy. 

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

   (data)                                                                              (czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 


