
 

 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA PÓŁKOLONII 

               odbywających się w Szkole Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II  

w Katowicach, ul. Adamskiego 24 

 

                   29.06.2015-03.07.2015r.,                     06.07.14-10.07.2015r.,                     

 
I. WNIOSEK RODZICÓW/OPIEKUNÓW O SKIEROWANIE DZIECKA 

NA PÓŁKOLONIE 

 

1. Imię i nazwisko dziecka ………………………….…………… 

2. Data urodzenia ………………………..……….………………. 

3. Adres zamieszkania …………………………………………… 

 ………………………………………………………………….. 

4. PESEL ………………………………………………………….  

5. Adres rodziców ……………...………………………………… 

      …………………………………………………………………. 

6. telefony kontaktowe …………………………………………... 

 

 

II. INFORMACJE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW O STANIE ZDROWIA 

DZIECKA (np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem,  

autobusem, czy przyjmuje stałe leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat 

ortodontyczny lub okulary) 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 …………………………    …………………………. 
  (data)         (podpis rodzica/opiekuna) 

 
III. INFORMACJA PIELĘGNIARKI O SZCZEPIENIACH  

lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień 

  

 

Szczepienie ochronne (podać rok):  

tężec ……….. błonica………… dur……………..  

 

 

………………    …………………….. 
 (data)         (podpis pielęgniarki) 

 

 

IV. INFORMACJE OGÓLNE 

 

Zajęcia trwają od godz. 8
00

 do godz. 15
00

 w terminie 29.06-10.07.2015r.   

W ramach zajęć dzieci będą opuszczały teren szkoły oraz korzystały z miejskich 

środków transportu. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zapewnienia 

bezpieczeństwa podczas drogi do szkoły oraz drogi powrotnej. Informacje  

o samodzielnym opuszczeniu szkoły będą uznawane tylko w formie pisemnej. 

 

 

V. DEKLARACJA SAMODZIELNEGO POWROTU 

 

 

Wyrażam / Nie wyrażam* zgody na samodzielny powrót  mojego dziecka  

po skończonych zajęciach odbywających się w ramach półkolonii.  

Po opuszczeniu terenu szkoły przez dziecko, ponoszę za nie pełną 

odpowiedzialność 

 

      …………………………. 
       (podpis) 

 

 

Upoważniam ……………………………..……………………………………..  

do odbioru mojego dziecka. 

 

…………………………. 
       (podpis) 
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