
Szkoła Podstawowa nr 4, im. M. Skłodowskiej-Curie                                  

w Wągrowcu, ul. Reja 10 

Tel.067/ 26 21 021 
ŚWIETLICA  JEST  CZYNNA  W GODZINACH  7.00 – 16.00 
 

KARTA  ZGŁOSZENIA  DZIECKA  DO  ŚWIETLICY 
W ROKU  SZKOLNYM…………………… 

             
1. Dane osobowe dziecka: 

Imię  i nazwisko…………………………………………………………… 

Klasa……………… 

Data urodzenia…………………………………………………………………... 

Adres zamieszkania……………………………………………………………… 

 
2.Oświadczam, iż dziecko będzie korzystało ze świetlicy ze względu na: (proszę 

zaznaczyć właściwe): 

□ Organizację dojazdu do szkoły 

□ Czas pracy rodziców 

□ Inne okoliczności wymagające zapewnienia dziecku opieki w szkole  

( oczekiwanie na zajęcia). 

 
3.Imiona i nazwiska oraz telefony kontaktowe do rodziców/opiekunów prawnych: 

-matka/opiekunka…………………………………………tel…………………… 

-ojciec/opiekun……………………………………………tel…………………… 

4.Dodatkowe informacje o dziecku(choroby przewlekłe, alergie itp.) 

……………………………………………………………………………………. 

 5.Oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna 

 Ja niżej podpisana(y) oświadczam ,iż moje dziecko będzie odbierane ze świetlicy 

szkolnej przez następujące osoby: 

1………………………………………………………….tel…………………… 

2………………………………………………………….tel…………………… 

3………………………………………………………….tel…………………… 

 
 Dziecko będzie wychodziło ze świetlicy samo o godzinie ustalonej z pracownikami 

świetlicy. Biorę pełną odpowiedzialność za powrót mojego dziecka do domu. 

         

  TAK  godz. …….                                       NIE   

                                                       
Zobowiązuję się do punktualnego odbierania mojego dziecka . Jednocześnie biorę 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka pozostającego po godzinach pracy świetlicy 

szkolnej. 
W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka – 

informacje w formie pisemnej należy przekazać wychowawcom świetlicy.  

  

 

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

Wągrowiec, dnia…..                                                 Podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 

 



 
   Wyrażamy/ nie wyrażamy zgodę/y na publikację zdjęć i prac mojego dziecka na tablicy 

informacyjnej, stronie internetowej szkoły oraz w materiałach promujących szkołę. 

Oświadczamy, iż przedłożone przez nas w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem 

faktycznym. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych na użytek zapisu dziecka 

do świetlicy szkolnej (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), 

/Dz. U. UE .L .2016. 119. 1 (tzw. RODO)                           
                                                          

 

                                                                              …………………… 
                                                                                    (Podpisy rodziców/ opiekunów) 
 

 

 

 

 

                                       

                                      Oświadczenie 
Oświadczam ,że jestem zatrudniona w pełnym/niepełnym wymiarze czasu pracy 

w godzinach………………………………… 

 

 

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

Wągrowiec, dnia………….                                    Podpis matki/opiekunki prawnej  
 

                                                       

 

 

 

                                                        Oświadczenie 
Oświadczam, że jestem zatrudniona w pełnym/niepełnym wymiarze czasu pracy 

w godzinach………………………………… 

 

 

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

Wągrowiec, dnia………….                                    Podpis ojca/opiekuna prawnego  

 


