
 
KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY w SOSW 

Ropczyce 
 

                                                NA ROK SZKOLNY …………………………….. 

 

Proszę o przyjęcie ..................................................................................ucz. klasy...................... 
                                                (imię i nazwisko dziecka) 

do świetlicy szkolnej.  

 

Uzasadnienie ( w przypadku ucznia Szkoły Przysposabiającej do Pracy) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Dane o dziecku 

Data i miejsce urodzenia .............................................................................................................. 

Adres zamieszkania  

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

Tel. domowy 

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

Telefony komórkowe rodziców 

matki.........................................................praca .......................................................................... 

ojca...........................................................praca ………………………………………………... 
 

 

Dodatkowe informacje o stanie zdrowia dziecka np. stałe choroby, przyjmowane leki,  

alergie itp. 

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

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

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

 

 

Świetlica będzie czynna od 13
00 

do 15
30

. Wychowankowie dowożeni odprowadzani będą do 

busa przez opiekuna świetlicy. W przypadku osobistego odbioru dziecka rodzic, opiekun lub 

wcześniej na piśmie upoważniona osoba odbiera dziecko bezpośrednio ze świetlicy szkolnej. 

Ponadto, oświadczam, że: 
1.Zapoznałam/łem się z Regulaminem pracy świetlicy. Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu świetlicy, 

ze szczególnym uwzględnieniem czasu, w którym dzieci znajdują się pod opieką nauczycieli wychowawców, 

tzn. od godz. 13
00

 do godz. 15
.30

 oraz do ścisłej współpracy z personelem szkoły, w celu zapewnienia naszemu 

dziecku najlepszych warunków pobytu w świetlicy.  

 2.Zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia wychowawców świetlicy szkolnej 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/. 

 

.................................................................................... 
                                                     (data, czytelny podpis rodziców) 

 

Zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101,  

poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę, aby moje dane zawarte we wniosku były wykorzystane  

w procesie rekrutacji oraz ewidencji szkoły. 

                                                                  .................................................................................... 
                                                              czytelny podpis rodziców 

 

 



 
 

 
                                                                                               Załącznik nr 1  

do karty zapisu dziecka do świetlicy SOSW Ropczyce  

.............................................................. 
Nazwisko i imię matki /opiekunki dziecka 

 

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

Nazwisko i imię ojca /opiekuna dziecka 

 

 

 

Oświadczenie 
 
Do odbioru dziecka ze świetlicy …………………………………………………………………... 
upoważniam/y następujące osoby:  
 
1 
.................................................................................................................................................................... 
imię i nazwisko    miejsce zamieszkania                       nr dowodu osobistego                          nr telefonu    

 

2 
.................................................................................................................................................................... 
imię i nazwisko    miejsce zamieszkania                      nr dowodu osobistego                         nr telefonu    

 
3 
.................................................................................................................................................................... 
imię i nazwisko    miejsce zamieszkania                    nr dowodu osobistego                        nr telefonu    

 
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka                           
od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.  

 

W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka informacje 

w formie pisemnej należy przekazać nauczycielowi świetlicy. 
 
 
 
Ropczyce, dnia ......................                 ....................................                      ………………………… 
                                              podpis matki                                                          podpis ojca 

 


