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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzezawie 

na rok szkolny 2020/2021 

Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka 

 

Proszę o przyjęcie 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ( imię i nazwisko dziecka) 

ucznia / uczennicy klasy( stan na wrzesień 2020) ……………   …... do świetlicy szkolnej 
 
1. Informacje o dziecku  

a) Zainteresowania lub uzdolnienia dziecka:……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………. 
b)Informacje uzupełniające o dziecku*: …………………………………………………………………………………….. 

 
2. Dane rodziców / prawnych opiekunów: 

Informacje o matce (opiekunie prawnym)                         Informacje o ojcu (opiekunie prawnym) 
 

                 ……………………………………………………………...                            ….……………………………………………………… 
                                                              imię i nazwisko                                                                                                                                             imię i nazwisko                  

                ………………………………………………………………                              ………………………………………………………... 
                                     tel. komórkowy                                                                                                                                                  tel. komórkowy  

3. Poświadczenie o zatrudnieniu w formie pisemnego oświadczenia: 

Matka /prawny opiekun dziecka pracuje TAK -  godz. ...........-.............-potwierdzenie w formie 
oświadczenia potwierdzonego podpisem na odwrocie karty lub jako załącznik 
Ojciec /prawny opiekun dziecka pracuje TAK -  godz. ...........-.............-potwierdzenie w formie 
oświadczenia potwierdzonego podpisem na odwrocie karty lub jako załącznik 
         

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb szkoły. 

 

4. Oświadczenie w sprawie : 

1.Dziecko ze szkoły może być odbierane tylko przez rodziców (prawnych opiekunów) lub osoby PISEMNIE przez 
nich upoważnione.  
2.O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie dziecka przez osobę 
dotąd nieupoważnioną, samodzielne wyjście itp.) rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie – z 
datą i podpisem. Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy. 

 
I. Oświadczam, że dziecko będzie odbierane ze świetlicy przez następujące osoby 

1. ……………………………………………………………...........................tel. ……………………………………………** 

 

2. ……………………………………………………………............................tel. ……………………………………………** 

 

3. Dziecko będzie odbierane o godz. ............................. 

numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osób innych niż rodzice 

będą pobrane przez szkołę po zakwalifikowaniu dziecka na świetlicę ** 

 

II. Dziecko będzie wychodziło ze świetlicy samo o godzinie................... ( nie dotyczy uczniów klas I) 

 

Biorę pełną odpowiedzialność za powrót mojego dziecka do domu: Tak           

 

Oświadczenia  rodzica dokonującego zgłoszenia 

1. Podpisując niniejsze zgłoszenie, składając oświadczenia o zatrudnieniu oświadczam, że podane dane są 

zgodne z prawdą. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
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2. Oświadczam, ze w przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych w formularzu, niezwłoczne powiadomię o 

nich Dyrektora Szkoły 

 

 

    Rzezawa, 

            
(miejscowość, data)

                                             
(  czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

* oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, jego stanie zdrowia lub innym 
** ważn e  
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Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w 
innym  postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3. 

 


