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Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej 

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej                  
na rok szkolny 2020/2021 

 

I. Dane dziecka 

 

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

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

Klasa ………………….    

 
II. Rodzina dziecka 

a.  

Ojciec / opiekun prawny* 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon ………………………………………………………………………………………………………………….………………. 
 
Matka / opiekunka prawna* 

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

Telefon …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
b.  

Miejsce pracy ojca/ opiekuna prawnego ………………………………………………………………………………… 

Miejsce pracy matki/ opiekuna prawnego ……………………………………………………………………………… 

*Właściwe podkreślić 
 

III. Informacje o dziecku 

Dane o zdrowiu dziecka (okulary, aparaty, choroba, przyjmowane leki, inne mające wpływ na 
proces opiekuńczy w szkole): …………………………………………………………………………………………….…… 

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

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

IV. Szczególne zainteresowania lub uzdolnienia dziecka: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
V. W jakich dniach i jakich godzinach dziecko ma przebywać na świetlicy: 

 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

 
 

    

 
 
 
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach, imprezach i wyjściach organizowanych 
w godzinach pracy świetlicy. 
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Wyrażam także zgodę na udzielenie pierwszej pomocy dziecku lub w razie potrzeby wezwania 
pogotowania ratunkowego. 

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

Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego                                                                                 Data i podpis 

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

  

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego                                                            Data i podpis 

   

 

 

1) Jeżeli dziecko będzie odbierane przez rodziców, należy wypełnić poniższe 

zobowiązanie 

 

Zobowiązanie 

 Zobowiązuje się do osobistego odebrania dziecka ze świetlicy. W przypadku gdy 

dziecko nie zostanie odebrane do czasu zakończenia zajęć świetlicowych biorę pełną 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego samodzielnego powrotu do domu. 

 

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

Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego                                                                                 Data i podpis 

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

  

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego                                                            Data i podpis 

___________________________________________________________________________ 

 

 

2) Jeżeli dziecko będzie samo opuszczało świetlicę szkolną, należy wypełnić poniższe 

oświadczenie 

 

Oświadczenie 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczenie przez moje dziecko 

świetlicy szkolnej o godzinie ……….. Przyjmuję na siebie całkowitą odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo dziecka podczas jego samodzielnego powrotu do domu. 

 

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

Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego                                                                                 Data i podpis 

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

  

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego                                                            Data i podpis 

 

___________________________________________________________________________ 
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3) Jeżeli dziecko będzie korzystało z dojazdu autobusem szkolnym, należy wypełnić 

poniższe oświadczenie. 

 

Oświadczenie 

 Oświadczam, że moje dziecko będzie wracało ze świetlicy do domu autobusem 

szkolnym. 

 

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

Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego                                                                                 Data i podpis 

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

  

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego                                                            Data i podpis 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

4) Jeżeli dziecko będzie odbierane przez inne osoby niż rodzice, należy wypełnić 

poniższe upoważnienie. 

 

Upoważnienie 
 Niniejszym upoważniam poniżej wskazane osoby do odbioru mojego dziecka  

z Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej. 
 

Lp. 

Imię i nazwisko 

osoby upoważnionej 

nr PESEL 

Telefon 

kontaktowy 

Pokrewieństwo 

   1.     

   2.     

   3.     

   4.     

 

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

Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego                                                                                 Data i podpis 

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

  

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego                                                            Data i podpis 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa dziecka w zajęciach 

świetlicowych 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka, 

podanych we wniosku w pkt. II b, III, 4 w celu uczestnictwa dziecka w zajęciach świetlicowych 

w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej. Zgoda obowiązuje od dnia podpisania do czasu zakoń-

czenia czynności niezbędnych dla realizacji procesu edukacji w tym czynności archiwizacyj-

nych. 

 

 

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

Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego                                                                                 Data i podpis 

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

  

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego                                                            Data i podpis 

   

 


