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…………………………                                                                     Przed wypełnieniem proszę przeczytać całość 
( pieczęć szkoły ) 
 

Uwaga: kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie 
 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY   

Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu 

 

Proszę o przyjęcie…………………………………………………………………………….............. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko dziecka, data urodzenia , klasa) 
1) do świetlicy  od godziny ……….. ………………………………..tj.  …………… godzin dziennie 
 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
( miejscowość –  ulica, numer domu ) 
 

I. Dane rodziców/opiekunów dziecka  
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów 

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

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

Adres zamieszkania rodziców/opiekunów 

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

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

…………………………………………….. tel. …………………………...……………………….. 

Telefon do natychmiastowego kontaktu……………………………………………………………. 
 

II. Oświadczenie rodziców/opiekunów o zatrudnieniu2) 

 

Matka dziecka………………………………………… oświadczam, że pracuję w 

godzinach   …………………………………………… tel. ……………………………… 

ew. inne informacje o czasie pracy ……………………………………………………… 

 

 

Pieczątka zakładu pracy     

 

 

 

 

Ojciec dziecka …………………………………… ……oświadczam, że pracuję w godzinach 

…………………………………….. tel. …………………………………. 

ew. inne informacje o czasie pracy……………………………………………….………… 

 

 

Pieczątka zakładu pracy 
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Kryteria, według których kwalifikowane są wnioski: 

 terminowe złożenie wymaganych dokumentów, 

 dzieci z klas I-III, (w szczególnych przypadkach uczniowie klas IV) – dzieci matek i ojców sa-

motnie je wychowujących i pracujących zawodowo, – dzieci, których oboje rodziców/prawnych 

opiekunów pracuje zawodowo. 

 dzieci matek i ojców, wobec których orzeczono stopień niepełnosprawności bądź całkowitą nie-

zdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji, 

 dzieci z rodzin zastępczych, 

III. Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinnie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka świetlicy 

( stan zdrowia, ewentualne potrzeby specjalne itp. ) 

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

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

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

inne uwagi, propozycje, sugestie ……………………………………………………………………. 

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

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

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

 

IV.Oświadczenie o odbieraniu dziecka ze świetlicy 

Oświadczam/y, że w przypadku przyjęcia mojego dziecka do świetlicy dołączę pisemne upoważnienie dla osób, 

które poza nami będą mogły odebrać dziecko ze świetlicy szkolnej. 

 

V.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

Oświadczam, iż administrator danych  przedstawił mi następującą informację:  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych Państwa dzieci, jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. 

Jana Twardowskiego w Sierpcu  

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w szkole można znaleźć  

na stronie www.sp3.sierpc.pl 
 

 

Sierpc, dnia ………………………………..… 

  

 

 ………………………..………….…                                              …............................................... 
     Czytelny podpis matki/prawnej  opiekunki                                                                           Czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna 

 

 

 

 
1) niepotrzebne skreślić;  

2) wypełniają rodzice dzieci korzystających ze świetlicy szkolnej;  

 

 

 

 


