
 

Stare Pieścirogi, dn.…………………………… 
DANE OSOBOWE DZIECKA 

 
Data i miejsce urodzenia, województwo………………………………………………………………………………………………………………………. 

Imiona i nazwiska rodziców ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Adres rodziców, nr telefonu/kontakt ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Nr legitymacji ucznia ……………………………………………………………………………………………………………........................................ 

Przystanek, na którym uczeo będzie wsiadał do autobusu ……………………………………..…………………………………………………… 

Przystanek, na którym uczeo będzie wysiadał z autobusu …………………………………………………………………………………………… 
 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że mój syn/córka ………………………………………………………..………………..  klasa …………………………………………….. 
                                                                                        imię i nazwisko ucznia 

 

będzie korzystać/ nie będzie korzystać  z autobusu szkolnego w roku szkolnym 2017/2018. 
                       właściwe podkreślić 

          W przypadku korzystania przez moje dziecko z autobusu szkolnego zobowiązuje się do doprowadzenia  
i odprowadzenia dziecka na przystanek autobusowy. 
          Wyrażam zgodę, aby moje dziecko było odbierane przez inną osobę dorosłą, wskazaną w karcie zgłoszenia  
do świetlicy, która bierze na siebie odpowiedzialnośd za odprowadzenia dziecka do domu. 
          Oświadczam, że w przypadku nie korzystania przez moje dziecko z autobusu szkolnego biorę na siebie 
odpowiedzialnośd za dojście mojego dziecka z domu do szkoły i z powrotem ze szkoły do domu. 

 

.……….……………………………………………….. 
                      czytelny podpis rodzica 
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