
                                                                                                                      Załącznik nr 3  

                                                                                                          do Regulaminu PWDz w gm. Tłuszcz 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO 

 (ŚWIETLICA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W TŁUSZCZU) 

Proszę o przyjęcie 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka) 

na zajęcia w Placówce Wsparcia Dziennego (Świetlica Opiekuńczo- Wychowawcza w TŁUSZCZU -Punkt 
Pomocy Dziecku i Rodzinie) podlegającej Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tłuszczu. 

Dane osobowe 

Imię i nazwisko dziecka ............................................................................................................................. 
Imię i nazwisko rodziców .......................................................................................................................... 
Data i miejsce urodzenia dziecka...................................................PESEL................................................. 
Adres zamieszkania dziecka ...................................................................................................................... 
Adres zamieszkania rodzica (prawnego opiekuna) .................................................................................. 
Telefon kontaktowy matki .................................... , ojca ......................................................................... 
Adres, nr szkoły, tel., klasa ....................................................................................................................... 
Szczególne potrzeby dziecka ( w tym przewlekłe choroby, uczulenia),uzdolnienia, trudności:…………….. 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności? 
TAK                         NIE 
 
Wychodzenie ze Świetlicy: 
Przyjmuję do wiadomości, że Świetlica jest czynna w godzinach od 10.00 do 18.00  
od poniedziałku do piątku.  
Zgadzam się na następujące zasady wychodzenia dziecka ze Świetlicy (właściwe podkreślić): 

1) Dziecko może samodzielnie opuszczać Świetlicę 
TAK                           NIE 

2) Dziecko będzie odbierane: 
Przez: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Jednak nie później niż do końca pracy Świetlicy. 

 
 
Oświadczenie 1. 

➢ Przyjmuję do wiadomości, że pracownicy Świetlicy ponoszą odpowiedzialność za dziecko 
wyłącznie w trakcie zajęć prowadzonych w Świetlicy. Zobowiązuję się do współpracy ze 
Świetlicą w sprawach dotyczących mojego dziecka.  

➢ Wyrażam zgodę na kontakty wychowawców i Kierownika Świetlicy  
ze szkołą i innymi instytucjami w sprawach dotyczących mojego dziecka.  

 

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

/data i miejscowość/                                                                                                               /podpis rodzica/ 



 

 

Oświadczenie 2. 

 Deklaruję uczestnictwo mojego dziecka……………………………………………………………………………………………… 

w  zajęciach Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej w Tłuszczu w roku kalendarzowym……………………. 

Jednocześnie oświadczam, iż znane są mi godziny pracy Świetlicy oraz Regulamin obowiązujący na 
terenie Placówki. 

 

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

/data i miejscowość/                                                                                                               /podpis rodzica/ 

Oświadczenie 3. 

Wyrażam zgodę na wyjścia mojego dziecka.............................................................................................. 

poza teren Placówki w czasie trwania zajęć oraz na jego udział w wycieczkach organizowanych przez 
Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie (Placówka Wsparcia Dziennego) w Tłuszczu, pod opieką wychowawcy 
Placówki.  

 

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

/data i miejscowość/                                                                                                             /podpis rodzica/ 

Oświadczenie 4. 

➢ Oświadczam, że przedłożone przeze mnie powyższe informacje są zgodne ze stanem 
faktycznym. 

➢  Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych. 
Wyrażam zgodę na podanie i przetwarzanie moich danych osobowych a także danych mojego dziecka/ 
wychowanka Placówki Wsparcia Dziennego (Świetlica Opiekuńczo- Wychowawcza  
w Tłuszczu). 

➢ Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej w 
Tłuszczu. 

Wyrażam zgodę na użycie wizerunku i podobieństwa mojego dziecka/wychowanka w celach promocji 
przedsięwzięcia oraz zaświadczam, że nie będę miał jakichkolwiek roszczeń z tym związanych. 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje. 

 

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



/data i miejscowość/                     /Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)/ 


