
DEKLARACJA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW  

w sprawie sposobu powrotu dziecka ze szkoły w roku szkolnym 2014/2015  

WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

1. Imię i nazwisko uczn ia……………………………………………………………, Klasa …………  

3. Sposób powrotu ucznia: 

a. samodzielnie, autobusem szkolnym 

b. odbiór przez rodziców 

c. świetlica  

d. odbiór przez upoważnione osoby:  …………………………………………………….  

Nr dowodu osobistego ………………….., Nr tel…………………………………………  

4. Czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów:  

 a. Ojciec/prawny opiekun …………………………………………  

 b. Matka/prawny opiekun …………………………………………  

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego odbioru przez 
wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę  

                                                             Stary Brus, dnia……………… ………………………………….. 

MIEJSCOWOŚĆ DATA PODPIS RODZICA (PRAWNEGO OPIEKUNA) 
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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

w roku szkolnym 2014/2015  

IMIĘ i NAZWISKO DZIECKA……………………………………………….……………….  ……………………………………………………………..  

DATA I MIEJSCE URODZENIA …………………………………………………………………………………………………………. 

ADRES ZAMIESZKANIA…………………………………………………………………………………………………………………. 

KLASA………… WYCHOWAWCA………………………………………………………………………………………………………  

 MATKA (OPIEKUN PRAWNY) IMIĘ NAZWISKO……………………………………………………………………………………….. 

TELEFON………………………………………………………………………………………… 

OJCIEC ( PRAWNY OPIEKUN) IMIĘ NAZWISKO………………………………………………………………………………………..            

TELEFON……………………………………………………………………………………………………… 

 
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIECKA (np. alergie pokarmowe, choroby, itp) …………………………………………………………  

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

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

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Zobowiązuję się do  jednorazowego dostarczenia do 
świetlicy 1 kg cukru i opakowania herbaty-( do wykonania napojów dla mojego dziecka) w roku szkolnym 2014/2015.  

                                                                                                  Stary Brus, dnia……………… ………………………………………………..  

MIEJSCOWOŚĆ DATA PODPIS RODZICA (PRAWNEGO OPIEKUNA) 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

w roku szkolnym 2014/2015  

IMIĘ i NAZWISKO DZIECKA……………………………………………….………………. ……………………………………………………………..  

DATA I MIEJSCE URODZENIA ………………………………………………………………………………………………………… . 

ADRES ZAMIESZKANIA…………………………………………………………………………………………………………………. 

KLASA………… WYCHOWAWCA………………………………………………………………………………………………………  

 MATKA (OPIEKUN PRAWNY) IMIĘ NAZWISKO……………………………………………………………………………………….. 

TELEFON………………………………………………………………………………………… 

OJCIEC ( PRAWNY OPIEKUN) IMIĘ NAZWISKO………………………………………………………………………………………..            

TELEFON……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIECKA (np. alergie pokarmowe, choroby, itp) …………………………………………………………  

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Zobowiązuję się do jednorazowego dostarczenia do 

świetlicy 1 kg cukru i opakowania herbaty-( do wykonania napojów dla mojego dziecka) w roku szkolnym 2014/2015.  

                                                                                                  Stary Brus, dnia……………… ………………………………………………..  

MIEJSCOWOŚĆ DATA PODPIS RODZICA (PRAWNEGO OPIEKUNA) 


