
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYM BRUSIE 

ROK SZKOLNY 2020/2021 
 

I. Dane osobowe: 

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

Adres zamieszkania dziecka ……………………………………………………………….. 

II. Telefony kontaktowe 

Telefon komórkowy matki ………………ojca…………………… 

II. 1. Uzasadnienie przyjęcia do świetlicy – oświadczenie rodziców/opiekunów  

Oświadczam, że niezbędne jest uczęszczanie mojego dziecka/podopiecznego do świetlicy 

szkolnej z powodu obowiązków wynikających z pracy zawodowej obojga/jednego*) 

rodziców/opiekunów*). Moje dziecko dojeżdża do szkoły z: 

…………………………………………………………………… 

III.1  Dni i godziny pobytu dziecka w świetlicy: 

 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

 

 

    

III. 2 Miejsce pracy rodziców (Proszę podać nazwę, adres i telefon zakładu pracy lub nr 

rejestru działalności gospodarczej): 

 

Ojciec dziecka …………………………..……………………………………………………… 

Matka dziecka …………………………………..……………………………………………… 

V. 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 lub osoby przez nich upoważnione na piśmie.  

2. 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. 

3. Pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy mają uczniowie dojeżdżający oraz uczniowie, 

których oboje rodzice pracują zawodowo.  

4. Uczniowie dojeżdżający z klas 0 – III, których rodzice nie pracują, przebywają na świetlicy 

do odjazdu autobusu tj. do godziny 13.15. 

5. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu wymagane jest pisemne 

oświadczenie rodzica/opiekuna. 

 

                

                                                                                  (Czytelny podpis rodziców) 

 

  DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ 

Komisja kwalifikacyjna pozytywnie/negatywnie* rozpatrzyła wniosek o 

przyjęcie ucznia ………………..……………………………do świetlicy szkolnej. 
……………………………………… 

………………………………………. 

…………...………………………… 



UPOWAŻNIENIE 

 

 

Ja.........................................................upoważniam do odbioru ze świetlicy szkolnej mojego  

                          (imię i nazwisko rodzica) 

dziecka  .......................................................... przez następujące osoby:  

                                (imię i nazwisko dziecka) 

Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Seria i nr dowodu 

   

   

   

 

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

                                                                  (data, czytelne podpisy obojga rodziców/opiekunów) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne  opuszczanie przez moje dziecko 

 

...................................................................................................świetlicy szkolnej. Ponoszę  

                                                   (imię i nazwisko dziecka) 

całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego samodzielnego powrotu 

do domu. 

 

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

                                                                                    (data, czytelne podpisy obojga 

rodziców/opiekunów) 

 

 

 

 

http://zs3bialystok.nazwa.pl/sp8/dol/ogloszenia/ogloszenia_pliki/wniosek%20o%20przyjecie%20do%20swietlicy%202013-2014.pdf#page=1&zoom=100,73.8,56.6
http://zs3bialystok.nazwa.pl/sp8/dol/ogloszenia/ogloszenia_pliki/wniosek%20o%20przyjecie%20do%20swietlicy%202013-2014.pdf#page=1&zoom=100,73.8,56.6

