
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA ŚWIETLICĘ – OŚWIADCZENIE 

 

Zgłaszam do uczestnictwa w zajęciach w świetlicy w Szkole Podstawowej w Rzepiskach moje dziecko: 

 

Imiona _____________________________________________________________________________ 

Nazwisko __________________________________________________________________________ 

Data urodzenia ______________________________________________________________________ 

Miejsce urodzenia ____________________________________________________________________ 

Klasa ______________________________________________________________________________ 

Adres ______________________________________________________________________________ 

Informacje o rodzicach i opiekunach: 

Imię i nazwisko matki /lub prawnego opiekuna _____________________________________________ 

Telefon kontaktowy __________________________________________________________________ 

Imię i nazwisko ojca /lub prawnego opiekuna/ _____________________________________________ 

Telefon kontaktowy  __________________________________________________________________ 

Dziecko będzie przebywać w świetlicy w godzinach pracy świetlicy, to znaczy w czasie oczekiwania na 

transport. 

Informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka (alergie, leki, które dziecko powinno w trakcie zajęć zażywać 

itp.) _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Ogólne informacje o zainteresowaniach dziecka: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Oświadczenia rodziców (opiekunów) o sposobie opuszczania świetlicy przez dziecko: 

 

1. Dziecko będzie wracało do domu transportem organizowanym przez Wójta Gminy Bukowina 

Tatrzańska. 

2. Dziecko będzie odbierane ze świetlicy przez rodziców lub osoby upoważnione (w przypadku 

upoważnienia należy wypełnić załącznik nr 1).  

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 
miejscowość, data, podpis matki/prawnej opiekunki podpis ojca/prawnego opiekuna 

 

Wyrażam/y zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych z przyjęciem i pobytem 

naszego dziecka w świetlicy szkolnej, danych osobowych naszych i dziecka oraz upoważnionych do odbioru 

dziecka osób, przez dyrektora szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych. 

 

_______________________________________________________________________ 
miejscowość, data, podpis matki/prawnej opiekunki podpis ojca/prawnego opiekuna 

 

Oświadczenia i zobowiązania rodziców (opiekunów) dziecka: 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z przepisami regulującymi pracę świetlicy szkolnej.* 

2.  Oświadczam, że biorę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka przebywającego 

pod opieką osoby upoważnionej przeze mnie do jego odbioru (załącznik do upoważnienia). * 

 

_______________________________________________________________________ 
miejscowość, data, podpis matki/prawnej opiekunki podpis ojca/prawnego opiekuna 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1  
 

Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy 

Ja, _______________________________________________________________________ 
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)  

 

upoważniam do odbioru ze świetlicy szkolnej SP w Rzepiskach mojego  

 

dziecka_______________________________________________________________________ 
(imię i nazwisko dziecka) 

 

Pana(ią) _______________________________________________________________________ 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej) 

 

legitymującą się dowodem osobistym  

 

_______________________________________________________________________ 
(seria i numer dowodu osobistego) 

 

 

 

 

Rzepiska, dnia __________________ 

 


