
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY „MROWISKO” 

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

NA ROK SZKOLNY 2014/2015 

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 niŜej podpisany(a), pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 kk : (kto składając zeznanie mające słuŜyć 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 

Dziecko moŜe/nie moŜe* 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. 
 

*niepotrzebne skreślić 
 

Dobrowolna kwota deklarowana na semestr: ………………...zł   /płatna I sem. – do 30.IX, II sem. – do 15.I/ 
Darowizna rodziców przeznaczona jest w całości na zakup materiałów papierniczych, plastycznych, zabawek, gier edukacyjnych, sprzętu 
sportowego, nagród oraz innych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć z dziećmi w świetlicy. 
 

OŚWIADCZENIA 

1. Świadomi odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych, oświadczamy, iŜ podane przez nas dane są zgodne 

ze stanem faktycznym. 

2. WyraŜamy 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, Ŝe szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka pozostającego na jej terenie, 

w miejscach nie objętych opieką nauczyciela oraz poza godzinami pracy nauczycieli i wychowawców. 

4. Akceptujemy i zobowiązujemy się do przestrzegania regulaminu, który obowiązuje w świetlicy SP 25 we Wrocławiu w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, oraz oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z jego treścią. 

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/. Oświadczamy, Ŝe bierzemy za dziecko pełną odpowiedzialność po zakończeniu pracy 
świetlicy. 

6. Oświadczam, Ŝe zobowiązuję się niezwłocznie aktualizować w placówce dane kontaktowe w razie ich zmiany. 
 

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


