
КАРТА РЕЄСТРАЦІЇ ДИТИНИ 

ДО ШКІЛЬНОЇ СВІТЛИЦІ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ №21 В м.ДОМБРОВА ГУРНІЧА 

НА 2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

1.  Прошу зарахувати мою дитину ..........................................................................         ....................................  
             (прізвище та ім'я )                                          (дата народження)                  

учня/ученицю ...................класу до шкільної світлиці. 

2.  Прізвище та ім'я батьків/опікунів: 

 ............................................................................................................................. tel ..........................................  

 ............................................................................................................................. tel ..........................................  

3.  Адреса проживання 

дитини: ................................................................................................................................................................  

4.  Стан здоров'я дитини/ хронічні захворювання, алергія, чи приймає вона постійно ліки, чи носить окуляри, 

фіксовані брекети,ортодонтичні та ін.: 
 ...................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................  

5.  Інформація про перебування дитини в світлиці: 

Дитина буде перебувати в світлиці:тільки перед уроками, тільки після уроків, до та після уроків. 

Ми даємо / не даємо згоду * на участь нашої дитини в заходах,які відбуваються за межами нашої школи 
(наприклад прогулянки) 

* підкреслити відповідне 

Інша інформація, яку Ви вважаєте важливою для роботи з дитиною: 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 
Ми заявляємо, що ознайомилися з чинним регламентом перебування в світлиці. Зобов'язуємося 

дотримуватися правил, що містяться в ньому (в питаннях, не згаданих у вищезазначених положеннях, 

застосовуються положення статуту школи). 

Зобов'язуємося співпрацювати з персоналом світлиці, в цілях забезпечення дитині хороших умов 

перебування в світлиці 

Достовірність вищезазначених даних ми засвідчуємо власноручними підписами: 
 
 

…………………………… 
 
…………………………… 
       (підписи батьків/опікунів) 

 
 



YERTE 
 

6.   Шкільна світлиця працює з 6.30 до 17.00 i тільки в робочий час опікується учнями (у разі зміни 

робочого часу ця інформація буде передана батькам ). 

7.   Якщо дитину не забирають з світлиці в її робочий час та немає зв'язку з батьками/опікунами, дитина 

передається під опіку відповідних органів. 

8.   Ми заявляємо, що дитина буде забрана з світлиці особисто нами та/або * уповноваженими нами 

особами. 

9.   Перелік осіб, уповноважених забирати дитину, наведено у Додатку 1 до цієї заяви. 

10.   Даємо/не даємо згоду* на самостійне повернення дитини додому з шкільної світлиці. 

11.   Я беру на себе повну відповідальність за безпеку своєї дитини з моменту, коли вона залишила школу. 

*підкреслити відповідне 
 
 
 
 

…………………………… 
 
 
…………………………… 

(підписи батьків/правових опікунів) 
 

 

 

 

 

 

 



Додаток №1 до карти реєстрації дитини в світлицю 

ЗАЯВА БАТЬКІВ У РАЗІ НАДАННЯ ДОВІРЕНОСТІ ДЛЯ ІНШИХ ОСІБ 

НА ПРАВО ЗАБИРАТИ ДИТИНУ З ВСІТЛИЦІ 

Щоб забрати мою дитину з світлиці: 
 ..............................................................................................................................................................................  

(ім'я та прізвище дитини) 
уповноважую наступну особу: 

№ 

Ім'я та прізвище, 
ступінь спорідненості уповноваженої 

особи 

Документ, що засвідчує 
особу,серія,номер 

Номер телефону 
уповноваженої особи 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
 

 Засвідчую, що подаючи цю заяву я несу повну відповідальність за безпеку своєї дитини з моменту коли її 
зі школи забрала уповноважена мною особа. 

Дані, надані вище, будуть оброблені для реєстраці їуповноважених осіб батьків/опікупів, щоб забрати 

дитину зі світлиці на підставі ст. 6 уст. 1 з загального Регламенту Європейського Парламенту та Ради 

ЄС2016/679 від 27 квітня 2016року(GDPR); 

Одночасно заявляю, що зобов'язуюся надати цю інформацію кожній із зазначених осіб у списку пункт 

інформація для уповноваженої особи одним з батьків/законним опікуном. 

 

 

...........................................................................                                     

............................................................................................................................................. .........                                     

............................................................................ 
Підпис батьків/правових опікунів                                                                                          документ,що засвідчує особу, серія, номер 


