
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 

Imię i nazwisko ucznia:…………………………………………………………………………….. 

Klasa:……………………………………………………………………………………………….. 

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

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

Imiona rodziców/opiekunów:…………………………………………………………………......... 

Numery telefonów kontaktowych: 

tel. matki: …………………………………      tel. ojca:   ………………………………………… 

 

Zobowiązuję się do informowania wychowawcy świetlicy o wcześniejszym odbiorze dziecka ze 

szkoły. 
 

Wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody na bezterminowe bezpłatne rozpowszechnianie 

wizerunku dziecka, utrwalonego na zdjęciach wykonanych w czasie zajęć i imprez 

organizowanych w świetlicy, na stronie internetowej szkoły w związku z działalnością świetlicy.  
 

Wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach, imprezach, 

wyjściach i zabawach na świeżym powietrzu organizowanych w godzinach pracy świetlicy.  
 

Wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody na wykorzystanie i przetwarzanie wyżej wymienionych danych do 

użytku wewnątrzszkolnego. 
 

*właściwe podkreślić 
 

Potwierdzam, że zostałem poinformowany o prawie do wycofania w/w zgód w dowolnym momencie. 
 

 

Data:……………………                     Podpis rodzica/opiekuna…………………………………... 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 

Imię i nazwisko ucznia:…………………………………………………………………………….. 

Klasa:……………………………………………………………………………………………….. 

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

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

Imiona rodziców/opiekunów:…………………………………………………………………......... 

Numery telefonów kontaktowych: 

tel. matki: …………………………………      tel. ojca:   ………………………………………… 

 

Zobowiązuję się do informowania wychowawcy świetlicy o wcześniejszym odbiorze dziecka ze 

szkoły. 
 

Wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody na bezterminowe bezpłatne rozpowszechnianie 

wizerunku dziecka, utrwalonego na zdjęciach wykonanych w czasie zajęć i imprez 

organizowanych w świetlicy, na stronie internetowej szkoły w związku z działalnością świetlicy.  
 

Wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach, imprezach, 

wyjściach i zabawach na świeżym powietrzu organizowanych w godzinach pracy świetlicy.  
 

Wyrażam zgodę*/ nie wyrażam zgody na wykorzystanie i przetwarzanie wyżej wymienionych danych do 

użytku wewnątrzszkolnego.  
 

*właściwe podkreślić 
 

Potwierdzam, że zostałem poinformowany o prawie do wycofania w/w zgód w dowolnym momencie. 
 

 

Data:……………………                     Podpis rodzica/opiekuna…………………………………... 



 

 

Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………… Klasa:  …………………… 

 
INFORMACJE O CZASIE POBYTU W ŚWIETLICY 

 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

od godz. ….…..  

do godz. ……... 

od godz. ….…..  

do godz. ……... 

od godz. ….…..  

do godz. ……... 

od godz. ….…..  

do godz. ……... 

od godz. ….…..  

do godz. ……... 

 
INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY 
 

Osoby upoważnione do odbioru dziecka: 
 

Imię i nazwisko Stopień 

pokrewieństwa 

Numer dowodu 

osobistego 

Podpis osoby 

upoważnionej 

    

    

    

    

    

    

    
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na wykorzystanie i przetwarzanie wyżej wymienionych danych do 

użytku wewnątrzszkolnego.  

 

 

Data:……………………                     Podpis rodzica/opiekuna…………………………………... 

 

 

 

Imię i nazwisko ucznia:………………………………………………   Klasa:…………………… 

 
INFORMACJE O CZASIE POBYTU W ŚWIETLICY 
 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

od godz. ….…..  

do godz. ……... 

od godz. ….…..  

do godz. ……... 

od godz. ….…..  

do godz. ……... 

od godz. ….…..  

do godz. ……... 

od godz. ….…..  

do godz. ……... 

 
INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY 
 

Osoby upoważnione do odbioru dziecka: 
 

Imię i nazwisko Stopień 

pokrewieństwa 

Numer dowodu 

osobistego 

Podpis osoby 

upoważnionej 

    

    

    

    

    

    

    
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na wykorzystanie i przetwarzanie wyżej wymienionych danych do 

użytku wewnątrzszkolnego.  

 

 

Data:……………………                     Podpis rodzica/opiekuna…………………………………... 


