
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY W SP NR 53  W SZCZECINIE  
            W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 
 

DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU DO ŚWIETLICY……………………… 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ……………………………………………………klasa……. 

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

Adres zamieszkania………………………………………………………………………….......              
 
DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
 
MATKA (OPIEKUN PRAWNY)                                                               OJCIEC (OPIEKUN PRAWNY) 

……………………………………………………………….                     ……………………………………………....................... 
                      (imię i nazwisko)                                                                                             (imię i nazwisko) 
 
………………………………………………………………                      ……………………………………...............................  
                          (telefon)                                                                                                             (telefon) 

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

………………………………………………………………                      ………………………………………………………………….    
                    ( miejsce pracy )                                                                                              ( miejsce pracy )                                        
PROSIMY  O  ZAŁĄCZENIE  ZAŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADÓW PRACY OBOJGA RODZICÓW  
LUB  KSEROKOPII AKTUALNEGO  WYPISU  O  PROWADZENIU  DZIAŁALNOŚCI  GOSPODARCZEJ  
 (jest  to  warunek  przyjęcia dziecka do  świetlicy). 

************************************************************************************ 
INFORMACJE  O  ODBIERANIU  DZIECKA  ZE  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ: 

Dziecko będzie odbierane przez  RODZICÓW/ opiekunów prawnych  wyżej wskazanych  
oraz  następujące 4 osoby  (imię i nazwisko osoby, nr dokumentu tożsamości, stopień pokrewieństwa):  

 
Lp.  

 
           Imię i nazwisko 

 
 Seria i numer  
dowodu osobistego 

 
              Telefon 

1.    

2.    

3.    

4.    

 
DZIECKO  BĘDZIE WYDAWANE  WYŁĄCZNIE OSOBOM UPOWAŻNIONYM!               
Oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka  

od momentu jego odbioru z placówki przez wskazane wyżej , upoważnione przeze mnie osoby i zobowiązuje 

się zapoznać te osoby z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania ich danych osobowych. 

 Zobowiązuję się do poinformowania o konieczności punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. 
 

                                                                                        ………………………………………………………………… 
                                                                                                                                       podpis rodzica/opiekuna (matka) 

     ………………………                                                      ………………………………………………………………… 
                   data                                                                                                            podpis rodzica/opiekuna (ojciec)                                                                                                             
 



******************************************************************************* 
                WAŻNE  INFORMACJE O DZIECKU 
1. Dane o zdrowiu dziecka: stwierdzone choroby, wady rozwojowe, alergie,  przyjmowane leki,  
przeciwwskazania do zajęć ruchowych. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2.Szczególne zainteresowania i uzdolnienia dziecka. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

******************************************************************************* 

OŚWIADCZAM,  ŻE  ZAPOZNAŁEM/AM  SIĘ  Z REGULAMINEM  ŚWIETLICY   ORAZ  ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ   
DO JEGO  PRZESTRZEGANIA.   
 
 
                                                                                       …………………………………………………………………  
                                                                                                                                       podpis rodzica/opiekuna (matka) 

                                                                                        ………………………………………………………………… 
                                                                                                                                        podpis rodzica/opiekuna (ojciec)                                                                                                             
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Art. 95 

1. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą  
i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka. 

2. Władza rodzicielska  powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny. 

 
******************************************************************************* 

 

OŚWIADCZAM,  ŻE  ZAPOZNAŁEM/AM  SIĘ  Z  KLAUZULĄ DOTYCZĄCĄ OCHRONY 

 I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych na potrzeby 

pracy szkoły.   

 

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

                                                                                                                           podpis rodzica/opiekuna (matka) 

                                                                                 ……………………………………………………………… 
                                                                                                                              podpis rodzica/opiekuna (ojciec)                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

*(Wniosek wypełniają rodzice/ prawni opiekunowie dziecka) czytelnie i  odręcznym pismem. 

 
 


