
Załącznik nr 1 do Regulaminu Świetlicy Szkolnej  

w Szkole Podstawowej nr 4 w Sandomierzu 

 

 

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 4  

im. Jarosława Iwaszkiewicza  w Sandomierzu 

 
I. Podstawowe dane: 
Imię i nazwisko dziecka …..…………………………………………………………………………………………………. 
Klasa …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Data urodzenia ………………………………………………………………………………………………………………….. 
Miejsce zamieszkania dziecka …………………………………………………………………………………………….. 
 
II. Dane rodziców / prawnych opiekunów 

  
 MATKA  OJCIEC 

imię i nazwisko imię i nazwisko 

…………………………………………………………….….. ………………………………………………………….…………….. 
tel. kontaktowy tel. kontaktowy 
………………………………………………………………… .……………………………………………………………………….. 

  
 
 
III. Ważne informacje o rodzinie (matka/ojciec samotnie wychowujący dziecko, rodzina 

zastępcza, inne):  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
  
IV.   Dodatkowe informacje o dziecku 
Stałe choroby, wady rozwojowe dziecka, ograniczenia zdrowotne, alergie, itp. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
V.    Oświadczenie o odbieraniu dziecka ze świetlicy 
Oświadczamy, że będziemy osobiście odbierać dziecko ze świetlicy 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych w celu 

przeprowadzenia naboru do świetlicy na rok szkolny 2019/2020. Podanie powyższych 

informacji nie jest obligatoryjne, ale ich niepodanie spowoduje, że dziecko nie będzie 

uwzględnione w procesie naboru. 

Pełna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dziecka i 

rodziców, zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (RODO),  znajduje się na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 4 im. 

Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu www.sp4sandomierz.pl 

 

  …………………………………………………………… 

                                                                       Data, czytelny podpis rodzica (opiekuna) 

 

 

http://www.sp4sandomierz.pl/


Oświadczenie 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczanie przez moje dziecko 
……………………………………………………………. świetlicy szkolnej. 
Ponoszę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego samodzielnego 
powrotu do domu. 

 
                                                                          ………………………………..………………………… 
                                                                       Data, czytelny podpis rodzica (opiekuna) 

 
Ponad to, oświadczam, że: 

1. Moje dziecko w czasie pobytu w świetlicy po uzgodnieniu z nauczycielem może 
samodzielnie wychodzić na teren szkoły (do biblioteki, sklepiku szkolnego, toalety). 
 

2. Zapoznałam/em się z Regulaminem Świetlicy Szkolnej Podstawowej nr 4 w 
Sandomierzu. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Szkolnej Podstawowej nr 4 
w Sandomierzu oraz do ścisłej współpracy z personelem szkoły, w celu zapewnienia 
dziecku najlepszych warunków pobytu w świetlicy. 

 
3. Zobowiązuję się punktualnego odbierania mojego dziecka ze świetlicy szkolnej, 

przyjmując do wiadomości, że od godziny 16.30 odpowiedzialność za dziecko ponoszą 
rodzice (opiekunowie) dziecka. 

 
4. Deklaruję dostarczenie do świetlicy szkolnej wyprawki (materiałów plastycznych                      

i innych) wskazanych przez kierownika świetlicy. 
 
 

                                                                               ……………..……………………………….................... 
                                                                               Data, czytelny podpis rodzica (opiekuna) 
 
 


