
UWAGA:  Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie dziecka 

 
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY 

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 46 W BYTOMIU 
Rok szkolny 2018/2019 

 

I. Nazwisko i imię dziecka:............................................................................................................. 
Data urodzenia:.................................................. Klasa................................................................ 
Adres zamieszkania dziecka:........................................................................................................ 
 

II. Informacja o odbieraniu dziecka ze świetlicy:  inne osoby upoważnione do odbioru dziecka 

Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Numer telefonu 

   

   

   

Oświadczenie (w przypadku zgody na samodzielny powrót dziecka do domu): 
Oświadczam, że dziecko………………………………………… może na moją odpowiedzialność 
samodzielnie wychodzić ze świetlicy szkolnej o godz……………… 
 

III. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych 
 Matka Ojciec 

Nazwisko i imię   

Telefon kontaktowy    

Adres mailowy   

Zatrudnienie
1 

Pracuje / nie pracuje
* 

Pracuje / nie pracuje
*
 

1.Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 233 ustawy z dnia 06.06.1997r. – kodeksu karnego), że podane przeze mnie dane są 

zgodne ze stanem faktycznym. 

IV. Informacje dodatkowe:          Rodzina pełna / nie pełna
*
. 

Dodatkowe informacje o dziecku lub rodzinie, np. stała choroba, wady rozwojowe, itp............ 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 

V.  Zobowiązania: 
1. Zobowiązuję się do punktualnego odbierania mojego dziecka ze świetlicy szkolnej. 
2. Oświadczam, że poza godzinami pracy świetlicy, która jest czynna od 6.30 do 17.00 ponoszę pełną 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka. Przyjmuję do wiadomości, iż świetlica przejmuje 
opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosi ono swoją obecność u wychowawcy.   
Za nieusprawiedliwione wyjścia i nie zgłoszenie się dziecka do świetlicy, całkowitą odpowiedzialność 
ponoszą rodzice. 
3. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem świetlicy i jadalni, ze szczególnym uwzględnieniem 
czasu, w którym dziecko znajduje się pod opieką wychowawców. Zobowiązuję się do przestrzegania 
postanowień regulaminów, podawania do wiadomości kierownika świetlicy wszelkich zmian w podanych 
wyżej informacjach, uczestniczenia w zebraniach rodziców. 
4. Zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia wychowawcy świetlicy o każdorazowym odstępstwie od 
ustalonego sposobu odbierania dziecka ze świetlicy zawartego w karcie zapisu (np. ewentualność powrotu 
do domu bez opiekuna lub możliwość odebrania dziecka przez inne niż wskazane osoby). 
5. Wychowawcy ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za dziecko, nie ponoszą odpowiedzialności za 
rzeczy pozostawiane przez dzieci w świetlicy szkolnej. 
6. Zobowiązuję się do przyprowadzania do świetlicy tylko zdrowego dziecka. 
 
Zgodnie z RODO informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Szk. Podst. Nr 46 w Bytomiu ul. Prusa 10. 
Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz ich 
poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: 
 
Bytom, dnia..................................   Podpis czytelny matki:……………….………ojca:…………..………… 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*
niepotrzebne skreślić 


