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DANE UCZNIA 

 

Data i miejsce urodzenia dziecka: 

 

…………………………………………………………………………………..... 

Adres zamieszkania dziecka: 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych): 

 

a) matki ……………………………………………………………………………………. 

b) ojca ………………………………………………………………………....................... 

 

Numery telefonów: 

 

a) matki ……………………………………………………………………………………. 

b) ojca ………………………………………………………………………....................... 

c) innych opiekunów odbierających dziecko stale: 

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

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

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

 

Ważne informacje o zdrowiu dziecka (stałe choroby, częste dolegliwości,  powody do szczególnej uwagi 

za strony nauczycieli świetlicy): 

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

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

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

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

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

 

 
…………………………………………………… 

                                                                                 (czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 
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Informacje o odbiorze dziecka ze świetlicy                                               

(proszę zaznaczyć [x] odpowiedni wariant): 

Wariant I. [   ] 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu                            

i wyjście ze świetlicy szkolnej o godzinie ……. 

Jednocześnie oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka 

do domu (lub/i wyjście dziecka na inne zajęcia pozaszkolne). 

 

………………….                                   …………………………………………. 
      (data)                                                                                 (czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego) 
 

Wariant II. [   ] 

Oświadczam, że będę odbierać dziecko osobiście o godzinie. …….  

lub/i upoważniam do odbioru niżej wymienione osoby dorosłe: 

- …………………………………………………………………………………........................ 

- …………………………………………………………………………………........................ 

- …………………………………………………………………………………....................... 

- …………………………………………………………………………………....................... 

 

…………………                                      ……………………………………….. 
     (data)                                                                                  (czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 
 

Wariant III. [   ] 

Wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność za powrót dziecka do domu  pod opieką osoby 

małoletniej (proszę podać imię i nazwisko tej osoby): 

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

 

…………………                                     ………………………………………… 
     (data)                                                                                    (czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 
 

Wariant IV. [   ] 

Dziecko będzie wracało do domu autobusem szkolnym (proszę podać, którym kursem):………………… 

 

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

      (data)                                                                                      (czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 
 

W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub samodzielnego powrotu dziecka do 

domu, informacje w formie pisemnej należy przekazywać bezpośrednio do nauczycieli świetlicy 

(najpóźniej w dniu zmiany). 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami pobytu i opuszczania przez dziecko świetlicy 

szkolnej. 

 

          ………………………………………………... 

                                                                       (czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 
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Informacje dodatkowe (wypełnia rodzic po ustaleniu planu zajęć): 

 

- Zajęcia pozalekcyjne, w których dziecko bierze udział na terenie szkoły i pozostaje                       

pod opieką nauczyciela (dzień tygodnia, godzina): 

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

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

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

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

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

 

- Zajęcia pozaszkolne, w których dziecko uczestniczy (na terenie szkoły lub poza szkołą)             

pod opieką innych organizatorów (dzień tygodnia, godzina, osoba odpowiedzialna za dziecko): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

- Zajęcia pozaszkolne, na które dziecko wychodzi samodzielnie ze świetlicy szkolnej                 

(dzień tygodnia, godzina wyjścia i ewentualnego powrotu do świetlicy): 

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

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

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

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

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

 

 

 

    ………………………………………………... 

                                                                       (czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 


