WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Klasa IV
ROK SZKOLNY 20….. / 20…..
Świetlica czynna jest w godzinach 6:30 – 16:30
Jeśli dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16:30 ze świetlicy szkolnej,
zostanie przekazane dzielnicowemu

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

Klasa

Data urodzenia

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

…………………………………………

3. Adres zamieszkania rodziców …………..…………………….……………………………………
4. Tel. komórkowe rodziców matki ……..………… ojca ………………
tel. do pracy matki …………………………………

tel. do pracy ojca…………………………..…..

5. Czas przewidywanej obecności dziecka w świetlicy (prosimy wpisać poszczególne dni tygodnia)
Poniedziałek w godzinach ………………..
Wtorek w godzinach …………………….
Środa w godzinach ……………………....
Czwartek w godzinach …………………..
Piątek w godzinach ……………………...
6. Upoważnienie
Ja niżej podpisana/y upoważniam do odbioru mojego dziecka ……………………………………
(imię i nazwisko dziecka) ze świetlicy szkolnej następujące osoby (imię i nazwisko , stopień
pokrewieństwa oraz numer telefonu)
……………………………………………………….
……………………………………………………….
………………………………………………………
……………………………………………………...
………………………..
podpis

Oświadczenie
Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczenie przez moje dziecko
……………………………… (imię i nazwisko) świetlicy szkolnej. Ponoszę całkowitą
odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego samodzielnego powrotu do domu.

Ponoszę całkowitą odpowiedzialność za dziecko w przypadku, gdy nie zgłosi się do świetlicy szkolnej
przed lub po skończonych zajęciach lekcyjnych.

……………………………….
Data i czytelny podpis rodzica

W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru dziecka informacje wyłącznie w formie
pisemnej należy niezwłocznie przekazać nauczycielowi świetlicy.
7. Ważne informacje o stanie zdrowia dziecka np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie itp.
…………………………………………………………………………………………………………

8. Oświadczenia o zatrudnieniu
Matka – oświadczam, że jestem zatrudniona* / uczę się w trybie dziennym * w
………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa zakłady pracy/ nazwa uczelni)
……………………………………………………………………………………………………………
(adres zakładu pracy, telefon / adres uczelni)

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
………………………………………………………
Data i czytelny podpis matki
*niepotrzebne skreślić

Ojciec – oświadczam, że jestem zatrudniony * / uczę się w trybie dziennym * w
………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa zakłady pracy/ nazwa uczelni)
……………………………………………………………………………………………………………
(adres zakładu pracy, telefon / adres uczelni)

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
………………………………………………………
Data i czytelny podpis ojca
*niepotrzebne skreślić

9. Dziecko uczęszczające do świetlicy bierze udział we wszystkich zajęciach przewidzianych w planie
oraz jest zobowiązane do przestrzegania regulaminu obowiązującego na terenie całej szkoły jak
również regulaminu świetlicy.
10. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
Dane dotyczące dziecka i jego rodziców są zbierane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz
rodzajów tej dokumentacji.

………………………..
Data

……………………………………………..
Podpisy rodziców

