
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach, ul. Polna 40

Kartę wypełniają rodzice (prawni opiekunowie dziecka).
 

Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 7.00 – 17.30

Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………Klasa……………………..

Data i miejsce urodzenia…………………………………………………… woj……………………….

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

Imię i nazwisko matki……………………………………………………….Telefon…………………..

Imię i nazwisko ojca ………………………………………………………...Telefon ………………….

Miejsce i godziny pracy matki……………………………………………………………………………

Telefon………………………………….

Miejsce godziny pracy ojca………………………………………………………………………………..

Telefon………………………………….

Aby ułatwić nam szybki kontakt z Państwem prosimy o wyraźne wypełnienie kart. 

Ważne informacje o dziecku (stan zdrowia ………………………………………………………………

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

Oświadczam,  że  przedłożone  przeze  mnie  informacje  w  niniejszej  karcie  są  zgodne  ze  stanem
faktycznym. Zobowiązuję się do zapoznania z Regulaminem Świetlicy wraz z aneksem i do ścisłej
współpracy z jej wychowawcami.

……………………………..  ……………………………………
Stare Babice, dnia podpisy rodziców (prawnych opiekunów)

Dziecko będzie przebywało w świetlicy w godzinach od……………….. do………………..



Dziecko będzie odbierane ze świetlicy wyłącznie przez niżej wymienione osoby (imię i  nazwisko-
stopień pokrewieństwa). Wypełniamy załącznik numer 1.

1. …………………………………………..  2. ………………………………………………………

3. …………………………………………… 4. ………………………………………………………

Dziecko będzie wracać autobusem szkolnycm (wpisać, w które dni i miejsce docelowe)

I kurs  ……………………………………………………………………………………………………

II kurs ……………………………………………………………………………………………………

III kurs …………………………………………………………………………………………………..

Jednorazowe  zmiany  i  upoważnienia  należy  przekazywać  wychowawcom  świetlicy  w  formie
pisemnej.

W przypadku samodzielnego powrotu dziecka ze świetlicy, proszę wypełnić poniższe oświadczenie i
załącznik nr 2.

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę, aby moje dziecko samodzielnie wychodziło ze świetlicy szkolnej do domu w dniach:

poniedziałek – godz. wyjścia ……………..      wtorek – godz. wyjścia ……………………………..

środa – godz. wyjścia ……………………..    czwartek – godz. wyjścia …………………………….

piątek – godz. wyjścia …………………….

Przyjmuję do wiadomości, że szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka 
pozostającego na jej terenie w miejscach nie objętych opieką wychowawców świetlicy oraz poza 
godzinami ich pracy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby świetlicy 
szkolnej zgodnie z Rozporzędzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych.  Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy 
dobrowolności podania danych, oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych 
danych, możliwości ich aktualizowania oraz usunięcia. 

…………………………………………
 podpis rodziców/prawnych opiekunówczytelny

Stare Babice, dn. ………………………... 


