
  

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

 
Proszę o objęcie opieką świetlicową mojego dziecka ……………………………………… 

          Imię i nazwisko 

z klasy …………………………… w roku szkolnym 20…./20… 

Data i miejsce urodzenia:......................................................................................................... 

Adres zamieszkania: ............................................................................................................... 

 

Planowane godziny pobytu dziecka w świetlicy (proszę wskazać godzinę, do której dziecko 

będzie przebywało w świetlicy) 

Dzień Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Pobyt dziecka od 

zakończenia 

lekcji 

do …………… do …………… do …………… do …………… do …………… 

/godziny pracy świetlicy: przed lekcjami – 6.00-8.00, po zakończonych lekcjach – do godz. 16.30/ 

 

Dziecko będzie korzystało ze świetlicy szkolnej w godzinach porannych (przed lekcjami): 

TAK    NIE 

 

DANE RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

Matka dziecka Ojciec dziecka 

Imię i nazwisko: 

………………………………………………………… 

Adres zamieszkania: 

………………………………………………………… 

Imię i nazwisko: 

………………………………………………….. 

Adres zamieszkania: 

…………………………………………………... 

Telefony kontaktowe: 

………………………………………………………… 

Telefony kontaktowe: 

………………………………………………….. 

Miejsce zatrudnienia/stanowisko: 

………………………………………………………… 

 

 

/pieczątka  i podpis zakładu pracy/ 

Miejsce zatrudnienia/stanowisko: 

………………………………………………….. 

 

 

/pieczątka i podpis zakładu pracy/ 

 

 
 

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

data            podpis ojca /opiekuna/   podpis matki /opiekunki/ 

 



  

INFORMACJE O DZIECKU 

1. Dodatkowe ważne informacje o dziecku ( stała choroba, uczulenia i inne) 

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

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

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

2. Dziecko będzie korzystać z posiłku w stołówce szkolnej ( właściwe zakreślić) 

                   TAK                                            NIE 

 

3. Potrzeby i zajęcia którymi (w miarę możliwości) powinno być objęte dziecko podczas 

przebywania na świetlicy 

- potrzeby edukacyjne 

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

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

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

- potrzeby rozwojowe 

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

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

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

- zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji 

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

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

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów 

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

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

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

                         

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

data            podpis ojca /opiekuna/   podpis matki /opiekunki/ 

                         



  

OŚWIADCZENIA RODZICÓW 

 

Dziecko będzie opuszczać świetlicę: ( właściwe odpowiedzi podkreślić) 

 

1.  będę osobiście odbierać własne dziecko ze świetlicy 

 

 

 

2. samodzielnie o godzinie …………………………………… ………………… 

 

Oświadczam, iż ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu. 

 

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

                          podpis  matki /opiekunki/                         podpis  ojca /opiekuna/ 

 

3. upoważniam n/w osoby do odbioru mojego dziecka ze świetlicy 

 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
Nr dowodu 

osobistego 

Rodzaj 

pokrewieństwa 

Podpis osoby 

upoważnionej 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

Oświadczam, iż biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego odbioru ze 

świetlicy przez upoważnioną osobę. 

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

                  (data)                                   podpis  matki /opiekunki/             podpis  ojca /opiekuna/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

OŚWIADCZENIA 

 

1. Ja niżej podpisany/a/ świadomy/a/ odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 Kodeksu 

Karnego oświadczam, że podane w karcie dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i 

prawnym. 

 

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

                  (data)                                       podpis  matki /opiekunki/                   podpis  ojca /opiekuna/ 

 

 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. 

zm.). 

 

                                                                                                     

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

     podpis  matki /opiekunki/                     podpis  ojca /opiekuna/ 

 

 

3. Wyrażam zgodę  na udział mojego dziecka w zajęciach poza terenem szkoły tj. Biblioteka 

Publiczna, Biblioteka Pedagogiczna, Samorządowe Centrum Kultury, wyjazdy i wycieczki itp. 

organizowane w ramach zajęć świetlicowych w roku szkolnym 2017/2018 i w ramach pracy 

świetlicy szkolnej. 

 

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

                          podpis  matki /opiekunki/                         podpis  ojca /opiekuna/ 

 

 

4. Wyrażam zgodę  na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka do celów szkolnych tj. 

publikacji zdjęć z uroczystości szkolnych/świetlicowych na szkolnej stronie internetowej, na 

tablicach informacyjnych oraz do celów publikacji w prasie bądź telewizji. 

 

 

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

data            podpis ojca /opiekuna/   podpis matki /opiekunki/ 

 

Wypełnione karty zgłoszeniowe należy dostarczyć niezwłocznie do szkoły .  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

       


