
*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY 
rok szkolny 2017/2018 

Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………….....................................    klasa ………….......                 

Data urodzenia: …………………………………………………………………………………………...………………......................                                                  

Adres zamieszkania dziecka: ……………….................................................................................................               

Imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów): 

Matka/prawny opiekun ………………….……………………..………………………….....................................................         
 

 tel. kontaktowy: ………………………………………………………….………  ………………………….…………………………………   
                                                             osobisty                                                                                                       praca                                                      

Ojciec/prawny opiekun ………………….……………………..………………………….....................................................         
 

 tel. kontaktowy: ………………………………………………………….………  ………………………….…………………………………   
                                                             osobisty                                                                                                       praca                                                      

Dodatkowe informacje o dziecku (choroby, przyjmowane leki, inne mające wpływ na  funkcjonowanie 

dziecka podczas pobytu w  świetlicy szkolnej) 

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

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

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

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

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

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

Upoważnienie w sprawie odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej 

Upoważniam następujące osoby do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej:  
(Upoważnionym do odbioru dziecka  może być jedynie osoba pełnoletnia.) 

 

l.p. imię i nazwisko 
seria i numer 

dokumentu tożsamości 
stopień pokrewieństwa 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 367 im. POLSKICH NOBLISTÓW    
 

ul. Przytulna 3   03-083 Warszawa,  
tel: (22) 811-06-84, (22) 819-08- 39    e-mail: sekretariat@sp367.waw.pl 



*niepotrzebne skreślić 

 

 

Oświadczenie w sprawie samodzielnego powrotu dziecka ze świetlicy szkolnej do domu: 

Oświadczamy, że zgodnie z poniższym wykazem, wyrażamy zgodę na samodzielne opuszczanie przez 
nasze dziecko świetlicy szkolnej.  Ponosimy całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo naszego 
dziecka podczas jego samodzielnego powrotu do domu.  

Dzień tygodnia Godzina samodzielnego wyjścia ze świetlicy szkolnej 

Poniedziałek  

Wtorek  

Środa  

Czwartek  

Piątek  
 

……………………………………………………………..                       …………………………………………………………………………. 
                Data                                                                                                 podpis matki/prawnej opiekunki 

                                                                                                 ..………………………………………………………………………             
                                                                                                                        podpis ojca/prawnego opiekuna 

Oświadczenie w sprawie publikacji wizerunku dziecka 

Oświadczam, że wyrażam/ nie wyrażam* zgodę  na publikowanie zdjęć mojego dziecka z zajęć 
i uroczystości świetlicowych na stronach internetowych (szkoły, dzielnicy), tablicach i gablotach 
promujących działalność szkoł.  

……………………………………………………………..                       …………………………………………………………………………. 
  Data                                                                                                              podpis matki/prawnej opiekunki 

                                                                                                 ..………………………………………………………………………             
                                                                                                                        podpis ojca/prawnego opiekun 

Zobowiązanie w sprawie zmiany danych zawartych w karcie zgłoszenia 

Zobowiązujemy się do pisemnego powiadomienia wychowawców świetlicy szkolnej, o każdorazowym 
odstępstwie od ustalonego sposobu odbierania dziecka ze świetlicy zawartego w karcie zgłoszenia oraz 
aktualizacji numerów dowodów osobistych i telefonów kontaktowych w niej zawartych.  

……………………………………………………………..                       …………………………………………………………………………. 
  Data                                                                                                              podpis matki/prawnej opiekunki 

                                                                                                 ..………………………………………………………………………             
                                                                                                                        podpis ojca/prawnego opiekuna 

Oświadczenie w sprawie danych osobowych 

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia do celów 
związanych z rekrutacją, ewidencją i procesem  opiekuńczo – wychowawczym Szkoły Podstawowej 
 nr 367 im. Polskich Noblistów w Warszawie.  

……………………………………………………………..                       …………………………………………………………………………. 
  Data                                                                                                              podpis matki/prawnej opiekunki 

                                                                                                 ..………………………………………………………………………             
                                                                                                                        podpis ojca/prawnego opiekuna 

 


