
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

Szkoła Podstawowa Nr4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie, ul. Wł. S. Reymonta 56 

46-100 Namysłów 

(Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka drukowanymi literami) 

        I   DANE OSOBOWE: 

              CZY OBOJE RODZICE PRACUJĄ ZAWODOWO? ….TAK……….NIE……(proszę zaznaczyć kółkiem) 

1 Imię i nazwisko dziecka  

2 PESEL dziecka  

3 Klasa (w roku szk.2021/22)  

4 Adres zamieszkania 

 

 

5 Imię i nazwisko 

matki/prawnego opiekuna 

                                                                 Numer  

                                                              Telefonu: 

6 Imię i nazwisko 

ojca/prawnego opiekuna 

                                                                 Numer  

                                                              Telefonu: 

7 Adres e-mail do rejestracji 

w Systemie 4PARENTS 

 

 

       II   CZAS POBYTU NA ŚWIETLICY: 

Dzień tygodnia Godziny pobytu na świetlicy   

Poniedziałek  

Wtorek  

Środa  

Czwartek  

Piątek  

 

III   INFORMACJE I PROŚBY RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW: 

1. Dotyczące zdrowia (alergie, stale przyjmowane leki, niepełnosprawność, choroby przewlekłe itp.) 

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

2.  Udział w zajęciach pozalekcyjnych…………………………………………………………………………….. 

3. Inne uwagi ………………………………………………………………………………………………………. 

 

IV   INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

(zaznaczyć kółkiem TAK lub NIE oraz pkt 1 lub 2): 

1 Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu ze świetlicy po 

godz..................... i ponoszę za nie pełną odpowiedzialność. 
TAK NIE 

2 Oświadczam, że dziecko będzie odbierane ze świetlicy przez osoby do tego 

upoważnione. (Oświadczenie dotyczące odbioru dziecka stanowi odrębny dokument). 
TAK NIE 

3 Oświadczam, że dziecko dojeżdża do placówki autobusem lub busem szkolnym. TAK NIE 

V   ZGŁOSZENIE DZIECKA NA OBIADY: 

Wyrażam  chęć przyjęcia dziecka na obiady do stołówki szkolnej od dnia........................ TAK NIE 

*Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem korzystania ze stołówki szkolnej oraz zasad odpłatności.  

Zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłaty z tytułu kosztów żywienia dziecka zgodnie z obowiązująca stawką  

i w ustalonym terminie. 
      V  OŚWIADCZENIE 

1. Oświadczam, że podane w karcie informacje są zgodne z aktualnym stanem faktycznym  i prawnym.  

Zobowiązuję się do informowania o wszelkich zmianach zawartych w niniejszej karcie zgłoszenia w formie  

pisemnej kierownikowi świetlicy.  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej karcie w sprawach związanych  

z pobytem dziecka w świetlicy szkolnej na okres roku szkolnego 2021/22 oraz w sprawach związanych z 

korzystaniem dziecka ze stołówki 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 (RODO) oraz 

ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018r. poz.1000) 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem świetlicy i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

                                                                                   

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

 Miejscowość i data                                                                                                           podpis rodzica (prawnego opiekuna 



 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

(dotyczy odbioru dziecka z placówki przez osoby upoważnione) 

 

ZGODA OSÓB UPOWAŻNIONYCH 

Nazwisko imię matki/prawnego opiekuna*  

Nazwisko imię ojca/prawnego opiekuna*  

*Do wypełnienia oświadczenia potrzebna jest zgoda jednego z rodziców/prawnych opiekunów. 

OŚWIADCZENIE 

Do odbioru dziecka.................................................................................................................. 
                     Imię i nazwisko dziecka, klasa        

     PESEL dziecka :               

           

  

Ze Szkoły Podstawowej Nr4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie przy ul. Wł.S. Reymonta 56, 

46-100 Namysłów bezterminowo*/ w roku  szkolnym ..............................* (niepotrzebne skreślić) 

upoważniam/my następujące osoby: 

1. .............................................................................................................................................. 

Imię i nazwisko /pesel 

2. .............................................................................................................................................. 

Imię i nazwisko/pesel 

3. .............................................................................................................................................. 

Imię i nazwisko/pesel 

4. .............................................................................................................................................. 

Imię i nazwisko/pesel 

5. .............................................................................................................................................. 

Imię i nazwisko/pesel 

 

Każda z osób upoważnionych podała swoje dane dobrowolnie i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych 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 (RODO) oraz ustawą z dnia 10 

maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018r. poz.1000) 

 

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

Miejscowość, data                                                                    Czytelny podpis matki/prawnego opiekuna 

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

                                                                                                  Czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna 


