
WNIOSEK O PRZYJECIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

 

 

Imię (imiona) i nazwisko ucznia ………………………………………………………………..  

Data i miejsce urodzenia ………………………………..      klasa  …………………………… 

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

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych) …………………………………………..  

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

Adres zamieszkania rodziców (opiekunów prawnych) …………………………………………  

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

numer telefonu domowego /telefonu komórkowego: matki…………………/…………………  

                                                                                     ojca …………………/…………………..  

Miejsce pracy rodziców (opiekunów prawnych) oraz numer telefonu:  

 

 

a) matka……………………………………………… nr telefonu …………………………….  
                                       pieczęć zakładu pracy  

 

 

 

b) ojciec ……………………………………………….nr telefonu ……………………………  
                                     pieczęć zakładu pracy  

 

                                                              OŚWIADCZENIE  
 
1. Nie wyrażam zgody na samodzielne opuszczenie świetlicy przez moje dziecko  

 

                                                                                      …...…………………/……………………  
                                                                                                       podpisy rodziców lub opiekunów prawnych  

 

2. Wyrażam zgodę na samodzielne opuszczenie świetlicy przez moje dziecko i biorę pełną 

odpowiedzialność za nie po wyjściu ze świetlicy.  

 

                                                                                     ……..……………/………………………..  
                                                                                                         podpisy rodziców lub opiekunów prawnych  

 

 

3. Upoważniam następujące osoby do odbioru mojego dziecka:  

 

Imię i nazwisko Seria i nr dowodu osobistego 

  

  

  

  
Biorę na siebie odpowiedzialność za pobyt mojego dziecka pod opieką w/w osób po wyjściu ze 

świetlicy szkolnej.  

                                                                                        ……………………/………………………  
                                                                                                          podpis rodziców lub opiekunów prawnych  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych  

z dnia 29 sierpnia1997r. (Dz.U.Nr 101, poz.926 z 2002 r. z póź. zmianami).  

 

                                                                                     …………………………/………………………..  
                                                                                                             podpisy rodziców lub opiekunów prawnych                                                                                                                      



Pozostałe informacje:  
 

1. W jakich godzinach i w jakie dni będzie korzystało dziecko ze świetlicy?  

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

2. Najpóźniej dziecko będzie odbierane do godziny ………………………………………..  

3. Czy dziecko będzie korzystało z obiadów szkolnych:      tak / nie  

4. Inne uwagi dotyczące odbioru dziecka ze świetlicy, jego stanu zdrowia, zachowania,    

zainteresowań, trudności itp.) …………………………………………………………….  

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

 

Zobowiązuję się do informowania wychowawców świetlicy o wszelkich zmianach w podanych 

wyżej danych.  

Zapoznałem/am się z „Procedurami przyjęcia i odbioru dzieci ze świetlicy szkolnej”.  

 

                                                                                               …………………/…………………….  
                                                                                                             podpisy rodziców lub opiekunów prawnych  

 

 

                                     Kryteria przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej  
 

1. Zapisy do świetlicy szkolnej odbywają się w dniach  od 01.06.2017r. do 30.06.2017r.  

2. Wniosek należy pobrać w sekretariacie szkoły lub świetlicy szkolnej.  

3. Wypełniony wniosek potwierdzony przez zakład pracy, należy złożyć w w/w terminie w     

sekretariacie szkoły lub świetlicy szkolnej.  

4. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są wyłącznie dzieci z klas I-III, których rodzice pracują       

zawodowo, a dzieci nie mają zapewnionej opieki w domu.  

5. Ze świetlicy szkolnej mogą korzystać tylko dzieci zapisane na podstawie wniosku 

potwierdzonego  przez zakład pracy rodziców lub opiekunów prawnych.  

6. Wnioski złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane, z uwagi na dużą liczbę chętnych.  

7. Lista dzieci zakwalifikowanych do świetlicy będzie dostępna w sekretariacie oraz w świetlicy  

8. W pozostałych przypadkach decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy podejmie dyrektor 

szkoły, po wcześniejszym złożeniu podania przez rodziców lub opiekunów prawnych.  

 

 

…………………/………………………  
podpisy rodziców lub opiekunów prawnych  

 

                                              

 

                                                 Postanowienie komisji kwalifikacyjnej  

 

Komisja w składzie:  

 

1. ……………………………..  

2. ……………………………..  

3. ……………………………..  

 

Postanowiła o przyjęciu/ nie przyjęciu dziecka do świetlicy szkolnej dziecka…………………………  

 

…………………………………………………………….. …………….w roku szkolnym 2017/2018.  

 

          Przewodniczący komisji       

 

……………………………………… 


