
KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 
Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………… klasa: …………… 

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

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych: 

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

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

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

TELEFONY KONTAKTOWE: 

Ojciec/opiekun prawny: ………………………………………………………………..….. 

Matka/opiekunka prawna: …………………………………………………………….…… 

MIEJSCE PRACY: 

Ojciec/opiekun prawny: ………………………………………………………………..….. 

Matka/opiekunka prawna: …………………………………………………………….…… 

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU ODBIERANIA 

DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
 

 OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPEKUNÓW PRAWNYCH: 
 
Oświadczam, że będę odbierać dziecko osobiście lub wyłącznie przez niżej 

wymienione osoby. 
 

Imię i nazwisko osoby 
odbierającej 

Stopień pokrewieństwa Numer i seria dowodu 
osobistego 

   
   
   
   
   

 
Zgodnie z regulaminem świetlicy szkolnej zobowiązuję się do odebrania dziecka do 

godziny 17.00. O każdej zmianie w sposobie odbierania dziecka będę informować w 
formie pisemnej. 

 
 
Łódź, dn. ………………………….   …………………………………………… 
          czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 
 



 Wypełniają rodzice dzieci samodzielnie wracających do domu 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że moje dziecko………………………………….........................… może 
samodzielnie wracać ze szkoły do domu. Jestem świadomy/a, że ponoszę całkowitą 
odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo w czasie drogi do domu. 

 
Proszę o wypuszczenie ze świetlicy szkolnej mojego dziecka ……………………………….w: 
 poniedziałek …………………………. o godz. …………………………..; 
 wtorek ………………………………… o godz. …………………………..; 
 środę ………………………………….. o godz. …………………………..; 
 czwartek ……………………………… o godz. …………………………...; 
 piątek ………………………………….. o godz. …………………………. . 

 
 

. Łódź, dn. ………………………….   …………………………………………… 
          czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 
 Planowane godziny pobytu dziecka w świetlicy szkolnej: 

 
 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

przed 
lekcjami 

     

po lekcjach      
 
 

Wyrażam/ nie wyrażam zgodę/y na publikację zdjęć i prac mojego 
dziecka ……………………………… na  stronie internetowej szkoły oraz w materiałach 
promujących szkołę.  Oświadczam, iż przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie 
informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

Wyrażam 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)/. 
 

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin świetlicy szkolnej. 
 

 
 
 Łódź, dn. ………………………….   ………………………………………… 

 
         czytelny podpis rodziców/ opiekunów prawnych 

 

 


