
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY „MROWISKO” 
 

W SP NR 25 w ZSP NR 15, UL. STANISŁAWOWSKA 38-44 we WROCŁAWIU 

NA ROK SZKOLNY 2015/2016 
 
Imię i nazwisko dziecka: ..............................................................................................................................klasa: ............................. 
 
Data i miejsce urodzenia: .................................................................................................................................................................... 
 
Miejsce zamieszkania: ...........................................................................................tel. domowy stacjonarny: ….............................. 
 
Nazwisko i imiona rodziców: .................................................................................................................................. ............................ 
 
Tel. kom. Matki: ............................................................................Tel. kom. Ojca: .............................................................................. 
 
Tel. do pracy Matki: .....................................................................Tel. do pracy Ojca: ....................................................................... 
 

/prosimy o podanie nr. telefonu stacjonarnego/ /prosimy o podanie nr. telefonu stacjonarnego/ 
 
Dziecko będzie przebywało w świetlicy przed lekcjami/po lekcjach.* 
 
Dni oraz deklarowane godziny pobytu dziecka w świetlicy: 
 
............................................................................................................................. ................................................................................... 
 
Uzasadnienie:/powód ubiegania się o przyjęcie dziecka do świetlicy/: 
 
............................................................................................................................. ................................................................................... 
 
................................................................................................................................................... ............................................................. 
 
INFORMACJA RODZICÓW O STANIE ZDROWIA DZIECKA 
 
1. Czy dziecko systematycznie pobiera jakieś leki? Jakie leki?  
 
............................................................................................................................. ...................................................................................  
 
2. Czy dziecko jest pod stałą opieką specjalistyczną? Jaką opieką?  
 
............................................................................................................................. ...................................................................................  
 
3. Czy dziecko jest uczulone na jakieś leki, pokarmy itp.? Jakie?  
 
............................................................................................................................. ................................................................................... 
 
DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU DLA POTRZEB WYCHOWAWCÓW 
 
............................................................................................................................. ................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................................... ..................................... 
 

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE ZATRUDNIENIA 
 
.................................................................................................................................................................................... ............................ 

/imię i nazwisko rodzica, adres zamieszkania rodzica/prawnego opiekuna/ 
 

Ja niżej podpisany(a), pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 kk : (kto składając zeznanie mające służyć 
za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3), składam oświadczenie następującej treści: 
 

*proszę o zakreślenie właściwej odpowiedzi 
 

Obydwoje rodzice dziecka pracują w pełnym wymiarze godzin, 
 

Jeden z rodziców pracuje w pełnym wymiarze godzin, drugi rodzic w niepełnym /jaki wymiar/ lub nie pracuje, 
 

Jeden z rodziców pracuje w pełnym wymiarze godzin, drugi pozostaje na 
urlopie z kodeksu pracy (np. bezpłatny, wychowawczy, macierzyński itp.)  

Obydwoje rodzice nie pracują, 
 

Wrocław, dnia: ............................................   Podpis rodzica/prawnego opiekuna: ............................................................ 



OŚWIADCZENIE 

 
 
1. Dziecko może/ nie może* samodzielnie opuszczać świetlicę/y po zakończonych lekcjach o godz.: .......................... 

Po opuszczeniu świetlicy przez dziecko o ustalonej godzinie bierzemy pełną odpowiedzialność za dziecko w drodze 

ze szkoły do domu. 

 

2. Dziecko może/ nie może* samodzielnie opuszczać świetlicę/y, aby wziąć udział w zajęciach dodatkowych 

organizowane na terenie szkoły. 
 
*niepotrzebne skreślić 
 
Przypominamy,  iż zgodnie z  Kodeksem drogowym - Prawo o ruchu drogowym -  art. 43.1 „Dziecko w wieku do 7 lat 
może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy 
zamieszkania.”    
 
 
3. Dobrowolna kwota deklarowana na semestr: ………………...zł  /płatna I sem. – do 30.IX, II sem. – do 15.I/  
 

Deklarowana przez Państwa darowizna, przeznaczona jest w całości na zakup materiałów papierniczych, plastycznych, zabawek, 

gier edukacyjnych, sprzętu sportowego, nagród oraz innych materiałów potrzebnych do przeprowadzenia zajęć w świetlicy . 

Korzystają z niej wszyscy nasi podopieczni. Darowizna jest całkowicie dobrowolna, a jej wysokość lub brak nie ma żadnego 

wpływu na przyjcie dziecka do świetlicy. 

 
OŚWIADCZENIA 

 
1. Świadomi odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych, oświadczamy, iż podane przez nas dane 

są zgodne ze stanem faktycznym.  

2. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka do celów związanych z procesem 

opiekuńczo – wychowawczym w świetlicy SP nr 25 we Wrocławiu. 

3. Jednocześnie przyjmujemy do wiadomości, że szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka pozostającego 

na jej terenie, w miejscach nie objętych opieką nauczyciela oraz poza godzinami pracy nauczycieli i 

wychowawców.  

4. Oświadczamy, że bierzemy za dziecko pełną odpowiedzialność przed i po zakończeniu pracy świetlicy, tj: 

do godz.6.30 i po godz. 17.00.  

5. W razie nie odebrania dziecka ze świetlicy do godz. 17.00 oraz braku kontaktu z jego rodzicami/prawnymi 

opiekunami dziecko zostanie przekazane pod opiekę odpowiednim organom /policyjna izba dziecka lub pogotowie 

opiekuńcze – placówka interwencyjna/.  

6. Zobowiązujemy się do: 

a. zapoznania się i przestrzegania regulaminu świetlicy SP  nr 25 

b. współpracy   z   wychowawcami      w   sprawach   dotyczących   pobytu i funkcjonowania dziecka  

w świetlicy, 

c. punktualnego odbierania dziecka 

d. niezwłocznego aktualizowania u wychowawcy świetlicy danych kontaktowych  (w razie ich zmiany). 
 
 

Wrocław, dnia: ................................................ Czytelny podpis Matki: .............................................. 
/prawnego opiekuna/ 

 
Czytelny podpis Ojca: ............................................... 

/prawnego opiekuna/ 
  



UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY „MROWISKO” W SP NR 25 we  WROCŁAWIU 

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 

 

Wrocław, dn. ………………………….. 

Ja niżej podpisana/y………………………………………………………………... Legitymująca/y się dowodem osobistym            

Seria…………….Nr …………….. wydanym przez …………………………………………………………………...………… 

Zamieszkała/y ……………………………………………………………………………………………..…… 

Niżej wymienione osoby upoważniam do odbioru mojego dziecka ze szkoły w roku szkolnym 2014/2015. 

1. Upoważniam panią/pana…….…………………………………..…………………………………….. Legitymującą/ym  się 

dowodem osobistym  Seria…………….Nr …………….. wydanym przez …………………………………………………………………. 

Zamieszkałą/ym ……………………………………………………………………………………………..…… 

2. Upoważniam panią/pana…….……………………………………………………………………….. Legitymującą/ym się 

dowodem osobistym   Seria…………….Nr …………….. wydanym przez 

…………………………………………………………………...………… 

Zamieszkałą/ym ……………………………………………………………………………………………..…… 

3. Upoważniam panią/pana…….……………………………………………………………………….. Legitymującą/ym się 

dowodem osobistym   Seria…………….Nr …………….. wydanym przez ……………………………………………………………… 

Zamieszkałą/ym ……………………………………………………………………………………………..…… 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych* m. in.: imienia i 

nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL, serii i numeru dowodu osobistego i in., przez Szkołę Podstawową Nr 

25 im. Franciszka Juszczaka we Wrocławiu, w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczej 

placówki.                                                                                                

…………………..………………………………                 …………………..………………………………               
Data i czytelny podpis osoby upoważnionej   Data i czytelny podpis osoby upoważnionej 

 

 …………………..……………………………… 
Data i czytelny podpis osoby upoważnionej 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA 

Niniejszym oświadczamy, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie moich i dziecka danych osobowych  m. in.: 

imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu prywatnego i służbowego, numeru PESEL, serii i numeru 

dowodu osobistego i in., przez Szkołę Podstawową Nr 25 im. Franciszka Juszczaka we Wrocławiu, w zakresie 

działalności dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczej placówki. 

…………………..……………………………… 
Data i czytelne podpisy Rodziców / opiekunów prawnych dziecka 

 

* Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 .04 1999 r. w 

sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej 
oraz rodzajów tej dokumentacji i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 .08.2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do 

publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych szkół do innych (Dz. U. Nr 97, poz. 1054  


