WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
NA ROK SZKOLNY .............../...............
I. Dane osobowe dziecka:
Nazwisko i imię dziecka/klasa................................................................................
Data i miejsce urodzenia.............................................................................
Miejsce
zamieszkania.........................................................................................................
II. Dane osobowe rodziców/prawnych opiekunów
Matka/opiekun prawny
Ojciec/opiekun prawny
Nazwisko i imię
Adres zamieszkania
Telefon
Miejsce zatrudnienia
Czas pracy
III. Uwagi o dziecku
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
IV. Dni i godziny pobytu dziecka w świetlicy szkolnej:
Poniedziałek Wtorek
Środa
Czwartek

Piątek

V. Oświadczenia rodziców/ prawnych opiekunów dotyczące przyjęcie
dziecka do świetlicy
1. Oświadczam, że uczęszczanie mojego dziecka do świetlicy szkolnej jest
konieczne z powodu obowiązków wynikających z pracy zawodowej obojga
rodziców/prawnych opiekunów lub innych uzasadnionych powodów (po
wyrażeniu zgody Dyrekcji Szkoły).
2. Oświadczam, że o zwolnieniach dziecka z zajęć świetlicowych będę
zawiadamiać pisemnie.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem świetlicy udostępnionym na
stronie internetowej świetlicy / w świetlicy szkolnej.
DECYZJA KOMISJI W SPRAWIE PRZYJĘCIA
Komisja postanawia przyjąć/ nie przyjąć dziecko do świetlicy szkolnej.
Uzasadnienie odmowy przyjęcia:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Podpisy członków komisji:
Dyrektor szkoły .........................................................................
Członkowie komisji .........................................................................
……………………………………………

Proszę wypełnić załącznik nr 1 lub 2
Załącznik nr 1
Do wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej
..................................................miejscowość, data
Upoważnienie
Ja................................................................... upoważniam do odbierania ze
świetlicy szkolnej mojego dziecka .................................................. ucznia
klasy......................... następujące osoby:
Lp
1
2
3

Imię i nazwisko/stopień pokrewieństwa

Telefon kontaktowy

Biorę na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka pod
opieką w/w osób po wyjściu ze świetlicy szkolnej

........................................................
czytelny podpis rodzica /prawnego opiekuna

Załącznik nr 2
Do wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej
....................................................miejscowość,data
Oświadczenie
Ja....................................................... niżej podpisany/a oświadczam, że wyrażam
zgodę
na
samodzielny
powrót
mojego
dziecka....................................................ucznia klasy................... ze świetlicy
szkolnej do domu w roku szkolnym .........../.............
Jednocześnie przyjmuję na siebie całkowitą odpowiedzialność za
bezpieczeństwo dziecka podczas jego samodzielnego powrotu. Dni i godziny
samodzielnego powrotu:
Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Ponadto, oświadczam, że:
1.
Moje dziecko w czasie pobytu w świetlicy po uzgodnieniu z
nauczycielem może samodzielnie wychodzić na teren szkoły (np. do biblioteki).
2. Po zakończonych zajęciach dziecko udaje się bezpośrednio do świetlicy
szkolnej. Przyjmuję do wiadomości, że szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo
dziecka pozostającego na jej terenie w miejscach nie objętych opieką
nauczyciela oraz poza godzinami pracy nauczycieli i wychowawców.
3. Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu świetlicy, oraz do ścisłej
współpracy z personelem szkoły, w celu zapewnienia naszemu dziecku
najlepszych warunków pobytu w świetlicy.
4.Ponadto, zobowiązuję się do punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy
szkolnej, przyjmując do wiadomości, że od godziny 15.30 odpowiedzialność za
dziecko ponoszą rodzice (opiekunowie dziecka).
........................................................
czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna
Zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę, aby moje dane zawarte
we wniosku były wykorzystane w procesie rekrutacji oraz ewidencji szkoły.
........................................................
czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

