
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

ZESPÓŁ SZKOŁY I SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO w STRYSZAWIE 

 

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 …………………………….  
                                       nazwa zakładu pracy  

 

 

 

b) ojciec ……………………………………………….nr telefonu ……………………………  
                                     nazwa 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 o godzinie 

…………………….. 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 w formie pisemnej, szczególne o godzinach pobytu dziecka na świetlicy.  

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 20.02.2018 r. do 30.03.2018 r.  

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

3. Wypełniony wniosek, należy złożyć w w/w terminie w  kancelarii szkoły lub świetlicy 

szkolnej.  

 

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

 

 


