
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

W ZESPOLE SZKÓŁ W MSTOWIE W ROKU SZKOLNYM ……………… 

 

Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 7:30 – 15:30. 

 

Imię i nazwisko dziecka............................................................................................ klasa ..................... 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych ................................................................................  

Adres zamieszkania .................................................................................................................................  

Numer telefonu: matki..........................................................  ojca .......................................................... 

(numery telefonów będą wykorzystywane tylko w nagłych przypadkach, tj. choroba dziecka) 

 

UPOWAŻNIENIE 

(Dotyczy dzieci, które nie ukończyły 8 roku życia. Dzieci mogą być odbierane tylko przez osoby dorosłe) 

 

Ja .......................................................................  (imię i nazwisko rodzica/opiekuna) upoważniam do 

odbioru ze świetlicy szkolnej mojego dziecka następujące osoby 

(imiona i nazwiska osób upoważnionych do odbioru dziecka oraz stopień pokrewieństwa) 

.................................................................................. -    .............................................. 

.................................................................................. -    ……....................................... 

.................................................................................. -    ….......................................... 

.................................................................................. -    ….......................................... 

Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę 

świetlicy. Jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka przez inną osobę nie wymienioną wyżej 

należy przekazywać w formie pisemnej do wychowawcy świetlicy.     

JEŻELI DZIECKO BĘDZIE SAMODZIELNIE OPUSZCZAŁO ŚWIETLICĘ SZKOLNĄ, NALEŻY WYPEŁNIĆ PONIŻSZE 

OŚWIADCZENIE. 

OŚWIADCZENIE 

(dotyczy dzieci powyżej 8 roku życia) 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczanie świetlicy szkolnej przez moje 

dziecko................................................................................................... (imię i nazwisko dziecka). 

Przyjmuję na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego 

samodzielnego powrotu do domu.  

Dziecko uczęszczające do świetlicy jest zobowiązane do przestrzegania regulaminu 

obowiązującego na terenie szkoły jak również regulaminu świetlicy. 

                                                                                                               

.................................................................................................... 

                                              (data i czytelne podpisy rodziców) 



 

GODZINY POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY  SZKOLNEJ 
 

……………………………………………….……………………………… (imię i nazwisko dziecka) 

uczeń/uczennica klasy…..…………   będzie przebywać w świetlicy szkolnej w godzinach: 

 

poniedziałek:   ………………………………….……… 

wtorek:             …………………………………..……... 

środa:                ……………………………..…………... 

czwartek:         …………………………….…………... 

piątek:              …………………………..……………… 

 

Dziecko dojeżdża do szkoły autobusem szkolnym:  tak /nie 

kierunek: …………………………………….. 

 

Ponoszę odpowiedzialność materialną za zniszczenia spowodowane przez moje dziecko. 

Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci, które opuściły świetlicę i bez zgody 

wychowawcy  przebywają poza pomieszczeniami świetlicy. 

 

 

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

  ( data )       (podpis rodzica lub opiekuna )  

 

 

 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: 

Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) przyjmuję do wiadomości, że: 
 Administratorem danych jest mgr Beata Miry Dyrektor Zespołu Szkół  w Mstowie  z siedzibą przy ul 

Partyzantów2  

 dane będą przetwarzane wyłączenie w celu realizacji obowiązku nauczania, 

 dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa, 

 przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 

 dane  podaję  obowiązkowo  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  7  września  1991  r.  o  systemie  oświaty  

oraz  aktami wykonawczymi dot. realizacji obowiązku szkolnego oraz organizacji nauki religii.  

 


