Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce
16-100 Sokółka
ul. Grodzieńska 43
telefon: (85) 711 2145 fax: (85) 711 2443
e-mail: sp1sokolka@gmail.com
http://www.sp1sokolka.pl

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO ŚWIETLICY
w roku szkolnym 2021/2022
Proszę o przyjęcie mego dziecka do świetlicy szkolnej
…………………………………………………………………………………………………
(Imię i nazwisko dziecka, klasa)
Data i miejsce urodzenia dziecka …………………………………….………….……………
Adres zamieszkania dziecka ……………………………………………………..……………
OŚWIADCZENIE
Dziecko moje będzie systematycznie uczęszczało do świetlicy szkolnej. Zobowiązuję się do
odebrania dziecka ze świetlicy do godz. 16.30. Ponoszę pełną odpowiedzialność za
bezpieczny powrót dziecka do domu.
Jednocześnie upoważniam do odbierania mego dziecka ze świetlicy szkolnej:
1.…………………………………………………………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby upoważnionej, telefon kontaktowy)
2.…………………………………………………………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby upoważnionej, telefon kontaktowy)
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych moich i
mojego dziecka przez dyrektora szkoły zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) w celach związanych z przyjęciem dziecka do
świetlicy szkolnej.

Sokółka, dnia ………………………………….
…………………………………………………..……………………………
(Czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych dziecka)
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OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW
WNIOSKUJĄCYCH O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
…………………………………………………………………………………………………
(Imię i nazwisko dziecka, klasa)
I DANE OSOBOWE MATKI/PRAWNEJ OPIEKUNKI
Imię i nazwisko matki…………………………………………………………………………
Adres zamieszkania, telefon……………………………………………………………………
II INFORMACJE O ZATRUDNIENIU MATKI/PRAWNEJ OPIEKUNKI
…………………………………………………………………………………………………
(Miejsce pracy/nazwa pracodawcy)
…………………………………………………………………………………………………
(Adres miejsca pracy – miejscowość, ulica, nr domu i lokalu)
Telefon do pracodawcy …………………………………………………………………………
Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i kompletne.
Wyrażam zgodę na weryfikację przez szkołę danych dotyczących mojego zatrudnienia w zakresie
objętym niniejszym dokumentem.

Sokółka, dnia ………………………

……………………………………………….
(Czytelny podpis matki/prawnej opiekunki dziecka)

III DANE OSOBOWE OJCA/PRAWNEGO OPIEKUNA
Imię i nazwisko ojca …………………………………………………………………………
Adres zamieszkania, telefon ……………………………………………………………………
IV INFORMACJE O ZATRUDNIENIU OJCA/PRAWNEGO OPIEKUNA
…………………………………………………………………………………………………
(Miejsce pracy/nazwa pracodawcy)
…………………………………………………………………………………………………
(Adres miejsca pracy – miejscowość, ulica, nr domu i lokalu)
Telefon do pracodawcy ………………………………………………………………………
Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i kompletne.
Wyrażam zgodę na weryfikację przez szkołę danych dotyczących mojego zatrudnienia w zakresie
objętym niniejszym dokumentem.

Sokółka, dnia ………………………

……………………………………………….
(Czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna dziecka)

