
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY na rok szk. 2017/18 

I. Dane osobowe dziecka 

1. Imię i nazwisko ………………………………………………………klasa ……......................... 

2. Data i miejsce urodzenia ………………….......  ................PESEL…………………………....... 

3. Adres zamieszkania ……………………………………………………………………..……….. 

4. Imię i nazwisko matki (opiekunki) …………………………...… tel .…………….........……….. 

5. Imię i nazwisko ojca (opiekuna) ……………………………….. tel ………............………........ 

II. Miejsce  pracy rodziców (opiekunów prawnych)  

Matka (prawna opiekunka) Ojciec (prawny opiekun) 

Godziny pracy Godziny pracy 

Miejsce pracy (pieczęć zakładu pracy z adresem 

i telefonem i podpis osoby upoważnionej) 

Miejsce pracy (pieczęć zakładu pracy z adresem 

i telefonem i podpis osoby upoważnionej) 

 

 

 

Data: 

Podpis osoby upoważnionej: 

 

 

 

 

Data: 

Podpis osoby upoważnionej:  

 

 

III. Informacja o pobycie dziecka w  świetlicy  (do uzupełnienia we wrześniu 2017r.) 

Dzień tygodnia Od godz: Do godz: 

Poniedziałki   

Wtorki   

Środy   

Czwartki   

Piątki   

 

IV. Osoby upoważnione do odbioru dziecka (muszą mieć ukończone co najmniej 13 lat) 

Lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Wiek Nr telefonu kontaktowego 

     

     

     

UWAGA ! W przypadku odbioru dziecka przez osobę niepełnoletnią biorę (bierzemy) pełną 

odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną 

powyżej, upoważnioną przeze mnie (przez nas) osobę.  



V. Możliwość samodzielnego powrotu dziecka ze świetlicy do domu.  

Oświadczam, że dziecko może samo wracać do domu ze świetlicy (dotyczy dzieci, które ukończyły 

7 lat) , ................... (tak/nie)  

VI. Informacje dodatkowe 

1. Szczególna sytuacja rodzinna i zdrowotna dziecka …………………………………………..… 

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

2. Szczególne zainteresowania i uzdolnienia dziecka …………………………………………...…  

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

3.Chcę aby moje dziecko korzystało z obiadów w stołówce szkolnej (tak/nie) .................  

VII. Dodatkowe informacje niezbędne przy rekrutacji  

1. Oświadczam, że jestem rodzicem samotnie wychowującym dziecko  ……….. (tak/nie)  

2. Oświadczam, że wobec jednego lub wobec obojga rodziców dziecka  orzeczono znaczny lub 

umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy ……… (tak/nie)  

3. Oświadczam, że rodzeństwo dziecka ma orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności,  …….. (tak/nie) 

4. Oświadczam, że dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej (3 lub więcej dzieci) ………tak/nie  

5. Dziecko przebywa w rodzinie zastępczej lub w Domu Dziecka, ………. tak/nie 

6. Rodzeństwo dziecka uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 10 w Siedlcach ……(tak/nie)  

VIII. Oświadczenie Rodziców (prawnych opiekunów) 

Potwierdzam wszystkie informacje wypełnione w pkt. I-VII niniejszej karty 

Oświadczam, że zapoznałem (am) się ze Statutem Szkoły oraz Regulaminem Świetlicy. Zobowiązuję 

się do przestrzegania postanowień zawartych w tych dokumentach, w szczególności do odbierania dziecka 

ze świetlicy najpóźniej o godz. 1700 . Zostałem (am) poinformowany (a), że Szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności za przynoszone do szkoły zabawki, wartościowe przedmioty np. tablety, telefony 

komórkowe, aparaty, pamiątki rodzinne  itp. 

Oświadczam, że powyższy wniosek został wypełniony zgodnie z prawdą i jestem świadoma/y 

odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 

88, poz. 553 z późn. zm) w związku z zeznaniem nieprawdy lub zatajeniem prawdy.  

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 

niniejszym formularzu w celu zakwalifikowania dziecka do świetlicy szkolnej. Mam świadomość 

przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane podaję dobrowolnie. 

 

 

Siedlce, dnia ……………………                     Podpisy rodziców (opiekunów)…………………………… 

 


