
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Szkoły Podstawowej nr 388 w Warszawie                                          

            w roku szkolnym 2017/2018 

 

 Szanowni Państwo. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Zebrane 

informacje pomogą nam zorganizować pobyt Państwa dziecka w świetlicy zgodnie z Waszymi 

oczekiwaniami. 

1. Imię i nazwisko dziecka    

……………………………………………………………………………………… 

2. Klasa  ………. 

3. Data i miejsce urodzenia.………………………………………………………… 

4. Miejsce zamieszkania  

………….……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

5. Dane rodziców: 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego 

…………………………………………………………………………………………. 

telefon: ................................................... 

Imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej: 

............................................................................ 

telefon: ......................................................... 

6. Inne telefony kontaktowe ( opiekunów i opiekunów  prawnych)  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

7. Osoby upoważnione przez Rodziców Dziecka  (imiona i nazwiska, telefony 

kontaktowe, nr dowodu osobistego ) do Jego odbioru  ze świetlicy szkolnej. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

8. Czy dziecko będzie korzystało z obiadów w szkolnej stołówce?     

 

Tak/Nie 

 



9. Jeśli tak, prosimy napisać, czy dziecko jest uczulone na jakieś pokarmy 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

10. Dodatkowe  informacje  o dziecku (choroby  przewlekłe, uczulenia, wskazania,  

przeciwwskazania poradni specjalistycznych, orzeczenia Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej itp.) 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

11. Czym dziecko się interesuje, co lubi robić w wolnym czasie? 

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

…………………………………………………………………………………..……

……………………………………..………………………………………………… 

12. Czy wyrażają Państwo zgodę na uczestnictwo w zajęciach, imprezach  

i wyjściach organizowanych w godzinach pracy świetlicy? 

Tak/Nie 

13. Czy wyrażają Państwo zgodę na zamieszczanie zdjęć dziecka na stronie 

internetowej szkoły w roku szkolnym 2017/18? Zdjęcia będą   wykonywane 

w czasie zajęć zorganizowanych  przez wychowawców świetlicy.  

Tak/Nie 

 

14. Czy wyrażają Państwo zgodę na ewentualne umieszczenie imienia i nazwiska 

dziecka na stronie internetowej szkoły? 

Tak/Nie 

Szanowni Państwo,  zwracamy się z prośbą o zadeklarowanie dobrowolnej, miesięcznej 

składki przeznaczonej na potrzeby świetlicy. Uzyskane w ten sposób fundusze pozwolą na 

zakup materiałów do zajęć organizowanych w świetlicy. 

 

Wysokość deklarowanej, dobrowolnej składki miesięcznej przeznaczonej na potrzeby 

świetlicy: ……………………………………………………………………………………….. 

Oświadczenie:  Podane  informacje w niniejszej karcie są zgodne ze stanem faktycznym, 

zobowiązuję się do aktualizowania powyższych danych. 

Oświadczenie: Wszelkie powyżej udzielone informacje zostały przekazane dobrowolnie. 

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

…………………………………………….. 

                                                                                      podpis rodzica,  opiekuna prawnego 


