
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy
 

w roku szkolnym 2014/2015

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w  Żórawinie

Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………………

Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………

Nr PESEL: ……………………………………………………………………

Klasa: ……………………………………………………………………

Imię i nazwisko wychowawcy: …………………………………………………………………

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

Imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów): …………………………………………

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

Numery telefonów rodziców (prawnych opiekunów): …………………………………………

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



Deklaracja korzystania ucznia ze szkolnej świetlicy

Imię i nazwisko ucznia …………………………………………………..

Klasa ……………………………

Rok szkolny …………………….

My, niżej podpisani, deklarujemy udział naszego dziecka w zajęciach świetlicowych 
w następujących dniach i godzinach:

Poniedziałek, godz. ……………………………………...

Wtorek, godz. ……………………………………………

Środa, godz. ……………………………………………..

Czwartek, godz. …………………………………………

Piątek, godz. …………………………………………….

W sytuacji, kiedy dziecko nie skorzysta z opieki świetlicowej w danym dniu, zobowiązujemy 
się pisemnie poinformować Szkołę o tym fakcie, przedstawiając zwolnienie z zajęć. 
Oświadczamy również, że w przypadku zwolnienia ze świetlicy szkolnej ponosimy 
odpowiedzialność za powrót dziecka do domu.

Jednocześnie informujemy, iż nasze dziecko będzie/nie będzie* korzystało z posiłków 
w szkolnej stołówce. W przypadku nieobecności fakt ten zgłosimy w sekretariacie szkoły, 
nie później niż do godz. 8.00 w dniu nieobecności dziecka w szkole.

…………………………………… ……………….………………………………….

(miejscowość, data) (podpis obojga rodziców/prawnych opiekunów)

* niepotrzebne skreślić



Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy

Wyrażam zgodę  na  samodzielne  wyjście  dziecka  ze  świetlicy  w następujące  dni,  
w  podanych  godzinach.  Jednocześnie  oświadczam,  że  ponoszę  odpowiedzialność  za
samodzielny powrót dziecka do domu:

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

Upoważnienie  do  odbioru  dziecka  przez  osoby  wskazane  przez  rodziców  (stopień
pokrewieństwa):

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

Miejsce pracy rodziców (prawnych opiekunów):

Matka …………………………………………………………………………………………...

Telefon do zakładu pracy ……………………………………………………………………….

Ojciec …………………………………………………………………………………………...

Telefon do zakładu pracy ……………………………………………………………………...

Informacje  dodatkowe (choroby, przeciwwskazania,  alergie,  uwagi  dotyczące  zachowania,
mające wpływ na pobyt dziecka w świetlicy szkolnej): ………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...

………………………………….
         podpis rodziców (prawnych opiekunów)



Zobowiązanie rodziców

Zobowiązuje się odbierać dziecko ze świetlicy szkolnej w następujących godzinach:
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem świetlicy szkolnej
i zobowiązuję się przestrzegać jego zapisów.

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  dla  potrzeb  rekrutacji  do  świetlicy
szkolnej (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 
z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).

……………………..                ...................……………………………
           data                                  podpis rodziców (prawnych opiekunów)


