
 

KARTA DZIECKA 

Świetlica Środowiskowa SP 25 w ZSP 15 

adres: ul. Stanisławowska 38/44a 

Proszę wpisać wszystkie wymagane informacje!!! 
 
 

 

Dane dziecka: 

Imię i nazwisko: ___________________________________________________________________________ 

Adres:  ulica _________________________________________________________ nr mieszkania _________ kod: ______________ 

PESEL: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Data urodzenia: __ __   __ __   __ __ __ __ 

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych): _______________________________________________ 

Telefon kontaktowy z rodzicami (opiekunami prawnymi): ___________________________________________ 

Adres e-mail rodzica: ________________________________________________________________________ 

Adres szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 25 w ZSP 15, ul. Stanisławowska 38/44, 54-611 Wrocław 

Klasa: _____________ Imię i nazwisko wychowawcy: _________________________________________ 

 

Szczególne potrzeby dziecka (w tym przewlekłe choroby, uczulenia), uzdolnienia, trudności. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu po zakończeniu zajęć.* 

 Dziecko będzie przyprowadzane przez …………………………………………………………….. ………………………….. 

     i odbierane przez __________________________________________ 

o godzinie ______________  

Proszę wskazać dni i godziny,  kiedy dziecko będzie uczestniczyło na zajęciach : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach prowadzonych w świetlicy środowiskowej  

 Przyjmuję do wiadomości, że pracownicy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za dziecko wyłącznie 

w trakcie zajęć prowadzonych przez świetlicę. Zobowiązuję się do współpracy ze świetlicą w sprawach 

dotyczących mojego dziecka. Wyrażam zgodę na kontakty wychowawców i kierownika świetlicy ze szkołą 

i innymi instytucjami w sprawach dotyczących mojego dziecka. 

 Oświadczam, że uczestnictwo w zajęciach świetlicy środowiskowej i opieka nad moim dzieckiem w 

godzinach pracy świetlicy jest jedynym możliwym sposobem spędzenia czasu wolnego po zajęciach 

szkolnych 

 



Proszę krótko odpowiedzieć na poniższe pytania. 
 

Sytuacja rodzinna dziecka (w tym mieszkaniowa, finansowa, czy rodzina pobiera zasiłek z MOPS) 
 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Czy dziecko jest pod opieką kuratora? Jeśli tak to proszę podać nazwisko i nr tel. kuratora. 

_________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________ 
 

Czy dziecko posiada opinię bądź orzeczenie poradni pedagogiczno-psychologicznej? Jeśli tak to proszę  
załączyć kopię do karty lub napisać, jaka jest opinia/orzeczenie poradni. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
Proszę wpisać powód, dla którego Państwa zdaniem dziecko powinno uczestniczyć w zajęciach: 
 

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

 
 
 

Proszę dokładnie wypełnić wszystkie dane oraz dokładnie odpowiedzieć na wszystkie pytania gdyż kompletne 
odpowiedzi pomogą nam lepiej pracować z Państwa dzieckiem. Jednocześnie informujemy, że powyższe 
informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do celów pracy świetlicy. 

Dziękujemy. 
 

 

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie niezbędnym 

dla jego uczestnictwa w świetlicy środowiskowej: zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997 

 

 
 

___________________________________________ 

(data i czytelny !! podpis rodziców / opiekunów prawnych) 
 
 

 
 


