
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY 

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ  NR 1. IM. ADAMA MICKIEWICZ A 

W  RADZIONKOWIE

ROK SZKOLNY ..........................................

Nazwisko i imię dziecka........................................................................................................................
Pesel dziecka……………………………………………………………......................………............
Data i miejsce urodzenia……….…………………………………………...........................................
Adres zamieszkania……………………………………………………….......................…….............
Telefon domowy………….....................................................................................................…………
Imię matki/opiekuna prawnego...........................tel. komórkowy..........................................................
Miejsce pracy matki/opiekuna prawnego
……………........................................……………………………………………………………........
(Proszę podać pełna nazwę zakładu pracy z dokładnym adresem i numerem telefonu stacjonarnego)

………………………………………………………........................................…………………........
Imię ojca/opiekuna prawnego.......…...............…tel. komórkowy………………....................…........
Miejsce pracy ojca/opiekuna prawnego
…………………………………………………………........................................……………........…
(Proszę podać pełna nazwę zakładu pracy z dokładnym adresem i numerem telefonu stacjonarnego)

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

Zgodnie  ze  statutem  SP nr  1  w  Radzionkowie  w  placówce  działa  świetlica,  której  organizację  i  zasady   działania  określa 
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 1994 r. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów, którzy muszą dłużej 
przebywać  w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację  dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające 
zapewnienia uczniowi opieki w szkole.

Informacje o stanie zdrowia dziecka …...................................................................................................

Moje dziecko będzie korzystało ze świetlicy (proszę podkreślić i uzupełnić)
1. tylko przed lekcjami    
2. przed i po lekcjach w godz............................. 3. po lekcjach do godz................................................

Oświadczam, że moje dziecko : (proszę podkreślić właściwe stwierdzenie)
      1. Samodzielnie wraca ze świetlicy do domu

•  po skończonych lekcjach;
•  po obiedzie;
•  o godzinie …..................................;

2. Będzie odbierane przez rodziców/opiekunów prawnych lub niżej wymienione osoby uprawnione*

imię i nazwisko stopień pokrewieństwa numer telefonu

* Biorę na siebie pełną odpowiedzialność za pobyt mojego dziecko pod opieką w/w osób po wyjściu ze świetlicy szkolnej

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. Ustaw z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

• Zobowiązuję się:
- informować wychowawców świetlicy o wszelkich zmianach w podanych wyżej danych;
- zaopatrywać  dziecko w materiały niezbędne do prowadzenia zajęć w świetlicy;
- odbierać dziecko najpóźniej do godziny 16:00;

• Oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  Regulaminem  oraz  Procedurami  świetlicy  szkolnej  w  SP  nr  1  w 
Radzionkowie;

• Oświadczam, że informacje zawarte w karcie są zgodne ze stanem faktycznym;

Radzionków dn.............................    Podpisy rodziców/opiekunów prawnych           ...........................................................
   

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


