WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
I.Dane osobowe:
Imię i nazwisko dziecka……………………………………………………………………………………
Data i miejsce urodzenia…………………………………………..………………………………………
Adres zamieszkania ucznia ……………………………………………………………….………………
Imiona i nazwisko/a rodziców ……………………………………………………………..………………
Adres zamieszkania rodziców (prawnych opiekunów)
…………………………………………………….……
…………………………………………………………
II. Telefony kontaktowe
Telefon domowy
………………………………………………………………………….……………………..
Telefon komórkowy matki ………………………...... praca ……………………………..
Telefon komórkowy ojca …………………….…….. praca ……………………………..
III. Uzasadnienie przyjęcia do świetlicy – oświadczenie rodziców
Oświadczam, że niezbędne jest uczęszczanie mojego dziecka do świetlicy szkolnej
z powodu :
1. Obowiązków wynikających z pracy zawodowej obojga rodziców,
2. Przyjazdów i odjazdów autobusów,
3. inne powody – jakie?
……………………………………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………….…….
IV .Dni i godziny pobytu dziecka w świetlicy:
Dzień tygodnia
Godziny przebywania dziecka
w świetlicy
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
V. Oświadczenie
1. Nie wyrażam zgody na samodzielne opuszczenie świetlicy przez moje dziecko
………………………………………..
podpis rodzica lub opiekuna prawnego

2. Wyrażam zgodę na samodzielne opuszczenie świetlicy przez moje dziecko po zakończeniu zajęć
lekcyjnych w następujące dni: ……………………………………..………, o godzinie ………………i biorę
za nie pełną odpowiedzialność po wyjściu ze świetlicy.
……………………………………….
podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Dzieci oczekujące w świetlicy na autobus szkolny odbierane są ze szkoły przez opiekunkę dowozów.
Rodzice zobowiązani są odebrać dziecko z przystanku autobusowego.

VI. Osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka ze świetlicy
…………………………………………………………………………………………………...
imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa

…………………………………………………………………………………………………...
imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa

…………………………………………………………………………………………………...
Warunkiem wydania dziecka ze świetlicy szkolnej osobom w/w jest potwierdzenie tożsamości osoby przez
nauczyciela świetlicy (np. na podstawie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu).
Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego
odbioru przez wskazaną powyżej upoważnioną przez nas osobę.
……………………………………….
podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Załącznik nr 1 do wniosku o przyjęcie do świetlicy szkolnej
…………………………..…
(miejscowość, data)

Oświadczenie
Ja ……………………………………………………………….…… niżej podpisany/a oświadczam,
że nie wyrażam zgody na pobyt mojego dziecka ………………………………………………………………
ucznia klasy …………. w świetlicy szkolnej. Jednocześnie przyjmuję na siebie całkowitą odpowiedzialność
za bezpieczeństwo dziecka przed i po zajęciach szkolnych.
…………………………………………
(czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

