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WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

W ROKU SZKOLNYM ………../………… 

 

Imię i nazwisko dziecka, klasa 

 

 

Data i miejsce urodzenia dziecka 

_______________________________________________________________________________________ 

Adres zamieszkania dziecka 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Dane opiekunów dziecka 

a) Ojciec dziecka/prawny opiekun 

• Imię i nazwisko:________________________________________________________ 

• Numer telefonu:_______________________________________________________ 

• Adres zamieszkania: _______________________________________________________ 

• Miejsce zatrudnienia:___________________________________________________ 

b) Matka dziecka/prawna opiekunka 

• Imię i nazwisko:________________________________________________________ 

• Numer telefonu:_______________________________________________________ 

• Adres zamieszkania: _______________________________________________________ 

• Miejsce zatrudnienia:___________________________________________________ 

Istotne informacje o stanie zdrowia dziecka (uczulenia, choroby przewlekłe, itp.) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Proszę podać godziny o której dziecko będzie: 

a) przyprowadzane do świetlicy szkolnej (świetlica czynna od 6:30)? 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

     

 

b) odbierane ze świetlicy szkolnej (świetlica czynna do 16:00)? 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

     

 

Czy dziecko może samo wracać do domu (dotyczy dziecka, które ukończyło 7 rok życia ) 

• Nie 

• Tak o godzinie………………. – oświadczam, że biorę za to pełną odpowiedzialność 

____________________________________ 

Data i podpis 

 

• Tak, sporadycznie po pokazaniu wychowawcy świetlicy pisemnej zgody od rodzica/opiekuna 

(załącznik nr.1) 

 

Czy dziecko będzie odbierane przez osobę niepełnoletnią (nie może być młodsza niż 11 lat)? 

• Nie 

• Tak (załącznik nr.2) 

 

Osoby pełnoletnie upoważnione do odbierania dziecka: 

Imię i nazwisko, numer dowodu osobistego, numer telefonu 

• _____________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________ 

____________________________________ 

Data i podpis 
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Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna: 

 Oświadczam, iż nie mogę zapewnić opieki dziecku w godzinach wymienionych w we wniosku w 

związku z moim czasem pracy, organizacją dojazdu do szkoły lub innymi okolicznościami 

wymagającymi zapewnienia opieki w szkole. 

 Świadoma/y odpowiedzialności karnej za podanie nieprawidłowych danych (zgodnie z art.233 

kodeksu karnego), oświadczam , że podane przeze mnie dane i informacje są prawdziwe oraz, że 

zobowiązuję się do uaktualniania ich zgodnie ze stanem faktycznym. 

 Zobowiązuje się do: 

 zapoznaniem się i przestrzeganiem Regulaminu Świetlicy SP2 w Dębnie 

 współpracy z wychowawcami świetlicy w sprawach dotyczących pobytu i funkcjonowania 

mojego dziecka. 

 punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy. 

 

______________________________________                         ______________________________________ 

data/ Podpis ojca / prawnego opiekuna                                     data/Podpis matki / prawnej opiekunki 

 

 

 

 

Decyzja komisji kwalifikacyjnej 

Komisja kwalifikacyjna pozytywnie / negatywnie* rozpatrzyła wniosek o przyjęcie dziecka 

………………………………………………………………………………………………………… do świetlicy szkolnej działającej w 

Szkole Podstawowej nr2 im. Arkadego Fiedlera w Dębnie. 

      Członkowie komisji: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

*niepotrzebne skreślić                                                                     ______________________________________ 
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Załącznik nr1 

Oświadczenie – samodzielny powrót do domu* 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót ze świetlicy szkolnej do domu mojego dziecka 

…………………………………………………………………………………….. ucznia klasy ………………….. w dniu ………………………….. 

o godzinie ………………………………………… . Biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka. 

 

______________________________________                         ______________________________________ 
                  Miejscowość, data                                                               Podpis matki/ ojca/ prawnego opiekuna 

 

*dotyczy uczniów, którzy ukończyli 7 rok życia 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr2 

Oświadczenie – odbiór dziecka przez osobę niepełnoletnią  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na odbiór mojego dziecka ze świetlicy szkolnej 

…………………………………………………………………………………….. ucznia klasy ………………….. przez osobę 

niepełnoletnią (Imię I Nazwisko / stopień pokrewieństwa ) ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………….. w dniu ………………………….. o godzinie ………………………………………… . 

Biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka. 

 

______________________________________                         ______________________________________ 
                  Miejscowość, data                                                               Podpis matki/ ojca/ prawnego opiekuna 

 

 

 


