
 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA ZAJĘĆ W ŚWIETLICY OPIEKUŃCZO- 

WYCHOWAWCZEJ PROWADZONEJ W DOMU PARAFIALNYM PRZY PARAFII 

MATKI BOSKIEJ DOBREJ RADY W ZGIERZU 

I. INFORMACJA ORGANIZATORA ŚWIETLICY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ 

1. Forma placówki: Świetlica opiekuńczo-wychowawcza 

2. Adres placówki: Dom Parafialny, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 5, 95-100 Zgierz 

3. Świetlica prowadzona jest przez: Ks. Andrzeja Blewińskiego proboszcza parafii Matki Boskiej Dobrej 

Rady w Zgierzu oraz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej 

 

II. WNIOSEK OPIEKUNÓW (RODZICÓW) O MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA DZIECKA Z OFERTY ŚWIETLICY 

OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZEJ 

1. Imię i nazwisko dziecka......................................................................................................................... 
2. Data urodzenia ...................................................................................................................................... 
3. Adres zamieszkania .......................................................................  tel. opiekuna ................................ 
4. Nazwa i adres szkoły ..................................................................................................klasa .................. 

Nazwisko wychowawcy………………………………………………………………………………………… 
5. Liczba osób na utrzymaniu rodziców (opiekunów) ................... 
6. Nazwa parafii, do której należy dziecko……………………………………………………………………….. 
7. Adres poczty elektronicznej: 

a) rodziców (opiekunów)……………………………………….b) dziecka…………………………………….. 
8. Zainteresowania dziecka………………………………………………………………………………………… 
 

Prosimy o podanie: 
9. Numeru ewidencyjnego - PESEL dziecka………………………………………………………………. 

 

 Imię i nazwisko Adres zamieszkania Adres zakładu pracy 
 

Matka/ opiekun* 

 
 
 
 

  

 

Ojciec/ opiekun* 
 
 
 
 

  

 

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

(miejscowość, data)                                                                                                    (podpis ojca, matki lub opiekuna) 

 
 

III. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA 
(np., na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, 
czy nosi aparat ortodontyczny, okulary, soczewki, aparat słuchowy, itp.) 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 

 

 

 

STWIERDZAM, ŻE PODAŁAM(EM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC  
W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI W CZASIE POBYTU W ŚWIETLICY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ 
 

                                                 

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

          (miejscowość, data)                                                                                                (podpis ojca, matki lub opiekuna) 

 



 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

1. Syn/córka będzie przestrzegał(a) Regulaminu Uczestnika. 
2. Zobowiązuję się do poniesienia odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone przez moje dziecko. 
3. W przypadku drastycznego naruszenia Regulaminu może zostać podjęta decyzja o usunięciu uczestnika z 

placówki na koszt rodziców. 
4. W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam*/nie zgadzam* się na jego leczenie szpitalne, zabiegi 

diagnostyczne, operacje. 
5.  Wszystkie leki zaordynowane mojemu dziecku na okres jego pobytu w świetlicy opiekuńczo-

wychowawczej oraz na stałe przekażę (osobiście lub przez dziecko) opiekunowi wraz ze szczegółowym 
opisem ich zażywania. 

6. Wyrażam*/nie wyrażam* zgody na samodzielne dochodzenie dziecka do świetlicy opiekuńczo 
wychowawczej i samodzielne powroty do domu. 
**………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej 
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 

8. Jednocześnie wyrażam zgodę na: 

 uczestniczenie dziecka w zajęciach fizycznych takich jak taniec, fitness dla dzieci, gimnastyka, zajęcia 
sportowe; 

 na udział w zajęciach prowadzonych w świetlicy oraz związanych z tymi zajęciami wyjść do: kina, 
teatru muzeum, wycieczek lokalnych i wyjazdowych; 

 na występy mojego dziecka w konkursach oraz turniejach zewnętrznych; 

 na publiczne publikowanie materiałów filmowych, zdjęć na stronach internetowych oraz w mediach  
w celach reklamowych. 

9. Dziecko w czasie zajęć w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej znajduje się pod opieką wyznaczonych 
przez stowarzyszenie opiekunów. 

10. Wiadomo mi jednocześnie, iż dziecko nie jest objęte żadna dodatkową formą ubezpieczenia w trakcie 
prowadzonych zajęć. 

11. Zajęcia te nie mogą kolidować z zajęciami szkolnymi. 
12. Oświadczam, iż zostałem/łam zaznajomiony/a z Statutem Świetlicy oraz obowiązującym regulaminem 

i akceptuję jego treść. 
13. Oświadczam, że Parafialny Oddział Akcji Katolickiej ma prawo publikować zdjęcia mojego dziecka 

podczas zajęć organizowanych w świetlicy. 
 
 

 

…………………………      ……………………………… 

(miejscowość, data                                                                   (podpis ojca, matki lub opiekuna) 

 

                                                                

 

 

 

 
 

*niewłaściwe skreślić 

** w wypadku, gdy dziecko nie może wracać samemu do domu po zajęciach w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej 

proszę o wpisanie danych osób upoważnionych przez panią/ pana do odbioru dziecka  


