
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 

DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ                          rok szk. ………………….. 
 

1. Dziecko: I imię ……………………………………. II imię………………………………… 

                     

                    Nazwisko …………………………………………………….Klasa…………………… 

 

2. Data urodzenia…………………………….miejsce urodzenia……………………………… 

 

3. Adres zamieszkania…………………………………………………………………….......... 

 

4. Telefon domowy…………………………………tel. komórkowy…………………………. 

      5.Imiona i nazwiska rodziców /opiekunów prawnych/ 

Matka: I imię………………………II imię…………………….nazwisko…………………. 

Ojciec: I imię………………………II imię…………………… nazwisko…………………. 

      6.   Uwagi o dziecku /choroba, przyjmowane leki/ 

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

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

      7. Szczegóły dotyczące odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej do domu: ⃰  

a) wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu 

      / środkami komunikacji    PKS, pieszo, w towarzystwie starszego rodzeństwa/, 

Rodzice/opiekunowie zezwalający dziecku na samodzielny powrót do domu ponoszą za nie 

pełną odpowiedzialność od chwili wyjścia ze świetlicy, 

b) dziecko zostanie odebrane ze świetlicy przez jednego z w/w rodziców, 

c) upoważniam do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej następujące osoby: 

• ………………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………............................................................. 

Jednorazowe upoważnienia dotyczące innych osób należy okazać wychowawcy świetlicy w formie 

pisemnej. 

⃰  proszę zaznaczyć właściwe 

 

ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW 
1. W przypadku zmiany adresu, numeru telefonu, zadeklarowanych godzin pobytu dziecka                       

w świetlicy itp.- zobowiązuję się powiadomić o tym fakcie wychowawców świetlicy oraz 

wychowawcę klasy. 

2. Dożywianie* 

Szkoła prowadzi  stołówkę szkolną, w której uczniowie mają możliwość zjedzenia 

dwudaniowego obiadu. Istnieje możliwość wykupienia obiadów w wybrane dni tygodnia. 

 Zgłoszenia i zapisy na obiady przyjmowane są od poniedziałku do piątku przez intendenta                     

w godz. od 9.00 do 11.30 ( główny budynek szkoły - parter- biuro intendenta)lub telefonicznie 

– tel:  572 907 948 w godz. od 7.00 do 15.00 

Wszelkie informacje dotyczące korzystania ze  stołówki oraz odpłatności za obiady znajdują się 

na stronie internetowej szkoły – w zakładce „ stołówka” 

 

3. Deklaruję pobyt mojego dziecka w świetlicy szkolnej w następujące dni – w podanych niżej 

godzinach: 
 

PONIEDZIAŁEK 

 

WTOREK 

 

ŚRODA 

 

CZWARTEK 

 

PIĄTEK 

     

     

     

    4. W związku z Ustawą  o ochronie danych osobowych z dn. 10.05.2018r.  informujemy, że 

Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby szkoły- zgodnie z informacją dotyczącą 

przetwarzania danych osobowych  w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Lyskach ⃰  

* Informacja na stronie: www.zsplyski.pl   

   

Lyski, dnia  ……………………………             …………………….. …………………….. 
                                                                                                                               /PODPIS RODZICÓW, OPIEKUNÓW PRAWNYCH/ 

*właściwe podkreślić 

http://www.zsplyski.pl/
http://www.zsplyski.pl/

