
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. AUGUSTYNA NECLA 

W MIEROSZYNIE ROK SZKOLNY ……………….

I. Dane osobowe:

Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………….

Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………

Adres zamieszkania ucznia …………………………………………………………………

                                            ……….-………….     …………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………

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

                                            ……..-…………...      …………………………………………

II. Telefony kontaktowe

Telefon domowy …………………………………..

Telefon komórkowy matki (opiekuna prawnego) ……………………

Telefon komórkowy ojca (opiekuna prawnego) ……………………...

III. Uzasadnienie przyjęcia do świetlicy – oświadczenie rodziców/opiekunów 

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

IV. Proponowane przez Państwa dni i godziny pobytu dziecka w świetlicy:

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek

IV.  Informacje  dla  rodziców  na  temat  obowiązujących  zasad  w  świetlicy  w  celu
zapewnienia uczniom bezpiecznego pobytu:
1. Dzieci  zapisane  do  świetlicy  szkolnej  doprowadzane  są  i  odbierane  przez

rodziców/opiekunów z sali świetlicowej.
2. Rodzice zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy szkolnej. 
3. W razie nie odebrania ucznia ze świetlicy szkolnej w godzinach jej pracy oraz braku

kontaktu z jego rodzicami/opiekunami, dziecko może zostać przekazane pod opiekę
odpowiednim organom.

4. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców/opiekunów lub osoby przez nich
upoważnione na piśmie. 

5. W przypadku  samodzielnego  powrotu  dziecka  do  domu  wymagane  jest  pisemne
oświadczenie rodzica/opiekuna.
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V. Oświadczenia:

1. Świadomy/-a/ odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych (zgodnie
z art.233 kodeksu karnego), oświadczam, że podane przeze mnie dane i informacje są
zgodne ze stanem faktycznym.

2. Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  do  celów
związanych  z  procesem  opiekuńczo-wychowawczym  w  świetlicy  Szkoły
Podstawowej im.  Augustyna Necla w Mieroszynie,  zgodnie z  oświadczeniem woli
składanym  przez  rodzica/prawnego  opiekuna  ucznia  dotyczących  zbierania  
i przetwarzania danych osobowych dziecka w zakresie działalności wychowawczej,
opiekuńczej i dydaktycznej szkoły.

3. Zobowiązuję się do:
 zapoznania się i przestrzegania regulaminu świetlicy SP Mieroszyno,
 współpracy  z  wychowawcą  świetlicy  w  sprawach  dotyczących  pobytu  

i funkcjonowania mojego dziecka,
 punktualnego odbierania dziecka.

4. Ja niżej podpisana (y) wyrażam zgodę na: 

1)  samodzielny  powrót  mojego  dziecka  do  domu,  wyjście  ze  świetlicy

      o godzinie.........................................................

2) dziecko będzie odbierane ze świetlicy wyłącznie przez niżej wymienione osoby:

1. ..................................................  2. . ..................................................  

2. . ..................................................  2. . ..................................................  

3.  ..................................................  2. . ..................................................

Upoważnione osoby można dopisywać w trakcie trwania roku szkolnego.  Można przekazywać jednorazowe

upoważnienia opatrzone aktualną datą na kartce.

Dziecko będzie odbierane/ wracało samodzielnie* w  następujących godzinach:

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek

Mieroszyno, dnia ……………………                       …………………………………
                                                                                    (Czytelny podpis matki/opiekuna)

…………………………………………………
                                                                                          (Czytelny podpis ojca/opiekuna)  

DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
Komisja  kwalifikacyjna  pozytywnie/negatywnie*  rozpatrzyła  wniosek  o

przyjęcie  ucznia  …………………………………………  do  świetlicy  szkolnej
działającej w Szkole Podstawowej im. Augustyna Necla w Mieroszynie.

*niepotrzebne skreślić

2


