
 
ul. Zagłębiowska 25 

41-208 Sosnowiec 
Tel./fax. 032 2992163 lub Tel. 032 2991797 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY 
SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 W SOSNOWCU 
 
 
IMIONA I NAZWISKO DZIECKA (UCZNIA):  
 
........................................................................................................................................ 
 
KLASA: ................................................. 
 
PESEL................................................... 
 
ADRES ZAMIESZKANIA: ............................................................................................ 
 
...................................................................................................................................... 
 
DATA I MIEJSCE URODZENIA: ................................................................................. 
 
DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
  

MATKA     OJCIEC 
 
IMIĘ I NAZWISKO ..........................................            ................................................... 
 
WYKSZTAŁCENIE .........................................            ................................................... 
 
MIEJSCE PRACY ..........................................            .................................................... 
 
........................................................................            .................................................... 
 
.......................................................................             ................................................... 
 
RODZEŃSTWO (podać imiona i rok urodzenia) ........................................................... 
 
........................................................................................................................................ 
 
 
NUMERY TELEFONÓW KONTAKTOWYCH: .............................................................. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU: (stałe choroby, alergie, wady  
 
rozwojowe) .................................................................................................................... 



ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO: 
 Podawania do wiadomości świetlicy szkolnej jakichkolwiek zmian w podanych wyżej 

informacjach. 
 Uczestniczeniach w zebraniach rodziców. 
 Zgłoszenia na piśmie, kto będzie przyprowadzał i odbierał dziecko ze świetlicy 

szkolnej. 
 Do regularnego uiszczenia opłat za żywienie w wyznaczonym terminie oraz 

zgłaszania nieobecności ucznia na obiedzie (dotyczy dzieci korzystających z 
żywienia). 

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZINY. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby świetlicy szkolnej 
zgodnie     z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy 
dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych 
danych, możliwości ich aktualizowania oraz usunięcia.  
 
  
Sosnowiec, dnia ………………………………..…                 …………………………………………………………… 
                                                                                                      podpisy rodziców (prawnych opiekunów)  

 

 
UPOWAŻNIENIE 

 
My, niżej podpisani, upoważniamy do odbioru ze świetlicy szkolnej naszego dziecka   
 
……………………………………………………….. ucznia klasy………………………… 
następujące osoby: 

 
Imię i nazwisko Stopień 

pokrewieństwa 
 
Nr dowodu os . 

 
Nr telefonu     

1. ………………………………    

2. ………………………………    

3. ………………………………    

4. ………………………………    

 
 

W przypadku zgody na samodzielny powrót do domu lub odbioru dziecka przez osoby nieletnie (dotyczy to tylko 
dzieci, które ukończyły 7 lat) rodzice  / prawni opiekunowie zobowiązani są przekazać pisemne oświadczenie 
nauczycielom świetlicy szkolnej (telefoniczne prośby rodziców nie będą uwzględniane). Osobom 
nieupoważnionym  oraz  opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazane.  

  
 
 
Sosnowiec, dnia ………………………………………  
 
 

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

                                                                                      
czytelny podpis oraz seria i numer dowodu osobistego matki (prawnego opiekuna)  

 

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

                                                                                     
 czytelny podpis oraz seria i numer dowodu osobistego ojca  (prawnego opiekuna)  


