
KARTA ZGLOSZENIA DO SWIETLICY SZKOLNE J W SP 47 

Cz?sc A (wypeiniajq rodzice - prawni opiekunowie dziecka) 

1. Dane osobowe dziecka: 

Imi?inazwisko: 

Data i miej see urodzenia: Pesel: 

Adres zamieszkania: : 

2. Dane rodzicow / prawnych opiekunow: 

Matka /prawna qpiekunka Ojciec /prawny opiehm 

(imiqi nazwisko, aktualny numer telefonu) fmii i nazwisko, aktualny numer telefonu) 

(czytelny podpis) (czytelny podpis) 

Pieczqc zakiadu pracy . 

3. Powod, dla ktorego dziecko z^oszone jest do swietlicy: 

Pieczqc zaMadu pracy 

Dziecko b^dzie korzystac z obiadu: tak nie (zaznaczwfasciwe) 

Informacje o godzinach pobytu dziecka w swietlicy szkolnej: 

Syn / corka b?dzie przebywac w swietlicy codziennie od godziny 7°° do godziny 17°° 

4. Infonnacje o odbieraniu dziecka ze swietlicy i samodzielnych powrotach do domu: 

1) Proszq wyslac dziecko samodzielnie na mojq odpowiedzialnosc: 

Poniedzialek o godz 
podpis 

Wtorek o godz 
podpis 

Sroda o godz " 
podpis 

Czwartek 0 godz 
podpis 

Piqtek o godz 



i • • . • • 

i2) Dziecko odbierane bedzie przez: (prosz^ wpisac wszystkie osoby pebioletnie upoyvaznione do odbioru dziecka) 

Lp. Imi? i nazwisko 
Stopien 

pokrewiensLwa 
Seria i nr dowodu 

osobistego 
Telefon 

kontaktowy 
Podpis osoby 

upowazaiaj^cej 

1. 

2. 

3. • 

4. 

5. -

6. 

7. 

5. Line informacje o dziecku (zwiaszcza dotyczqce storm zdrowotnego i alergii) 

ENFORMACJA: 

Dziecko do lat 7 nie moze samodzielnie poruszac sif po drogach. 
Za bezpieczenstwo dzieci w drodze do i ze szkoly odpowiadaj^ rodzice / prawni opiekunowie lub fame 
pefaioletnie upowaznione przez nich osoby. 
Osobom niepelnoletnim, nieupowaznionym oraz opiekunom w stanie nietrzezwym dzieci nie bgd^ 
przekazywane, a w tym ostatnim przypadku bedzie powiadomiona policja i ŝ d rodzinny. , 
Zapoznalam/em sif z regulaminem i podalam/em wszystkie dane zgodne ze stanem faktycznym. Mam 
swiadomosc, ze zatajenie waznych informacji powoduje, iz odpowiedzialnosc za wynikle z tego sytuacje 
-spadâ nâ mnie. -

Podpisy rodzicow / prawnych opiekunow 

Czqsc B (wypebiiakomisja) Nr /20. 

DecyzjqKomisjiKwalifikacyjnejprzySP 47,naposiedzeniuwdniii 

1) Zakwalifikowano dziecko od dnia ,. 

2) Nie zakwalifikowano dziecka z powodu 

Podpis przewodniczqcego Komisji 


