
                                                                                  Data ………………….. 

 

 

 

WNIOSEK 

O PRZYJĘCIE UCZNIA KL.1-3 DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

W  SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAGORZYNIE 

NA ROK SZKOLNY 2023/2024 

 

 

 
I. DANE DZIECKA 

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

 

Data i miejsce urodzenia ..............................................................................klasa ............... 

 

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

 

Uzasadnienie potrzeby objęcia dziecka opieką świetlicową……………………………….. 

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

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

 
II. DANE OSOBOWE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

  

MATKA / PRAWNA OPIEKUNKA *  OJCIEC / PRAWNY OPIEKUN *  

1. Imię i nazwisko  

 

 

1. Imię i nazwisko  

 

2. Telefon kontaktowy;  

 

3. e-mail; 

2. Telefon kontaktowy;  

 

3. e-mail; 

 

4. Zatrudnienie (oświadczenie o zatrudnieniu) 

 

 

 

 

4. Zatrudnienie(oświadczenie o zatrudnieniu) 

 

 

 

III. DEKLARACJA - DNI I GODZINY POBYTU DZIECKA 

Rano; 7.00-8.00,  po zajęciach; od 11.30-16.00 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

 

 

    



IV. OŚWIADCZENIA  

 
1. Upoważniam następujące osoby dorosłe  do odbioru mojego dziecka: 

 

Lp. Imię i nazwisko 

osoby upoważnionej 

Seria i numer dowodu 

osobistego 

Stopień 

pokrewieństwa 

Numer telefonu 

     

     

     

     

     

 

2. Upoważniam inne osoby/rodzeństwo  do odbioru mojego dziecka: 

 

Lp. Imię i nazwisko 

osoby upoważnionej 

Wiek upoważnionej osoby Stopień 

pokrewieństwa 

Dodatkowe 

informacje 

     

     

     

     

     

 
3. Biorę na siebie odpowiedzialność za pobyt mojego dziecka pod opieką ww. osób po 

wyjściu ze świetlicy szkolnej. 

 

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

                                                                 (podpis rodziców lub opiekunów prawnych)      

 

4. Wyrażam zgodę na samodzielne opuszczenie świetlicy przez moje dziecko  o godzinie 

wykazanej w pkt.3 w danym dniu  i biorę pełną odpowiedzialność za dziecko po  

wyjściu ze świetlicy. 

 

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

                                                                     (podpis rodziców lub opiekunów prawnych) 

 

 

5. Nie wyrażam zgody na samodzielne opuszczenie świetlicy przez moje dziecko. 

 

 

                                                     ……………………………………………… 

                                                          (podpis rodziców lub opiekunów prawnych) 

 

 

 

 

 

 

 



V. ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

1. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy, dokonuje się na podstawie 

pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów dziecka) – wniosek. 

2. Pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do świetlicy mają rodzice (prawni opiekunowie): 

a)     pracujący zawodowo w godzinach pracy świetlicy, 

b)    samotnie wychowujący dziecko i pracujący zawodowo, 

c)     znajdujący się w szczególnej sytuacji losowej. 

3. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie klas I-III, a także uczniowie objęci dowożeniem 

(na wniosek rodzica) ze względu na odległość 3 km, i więcej. 

4. Kwalifikacji i przyjęcia dziecka do  świetlicy dokonuje komisja powołana przez Dyrektora 

szkoły. 

5. W skład komisji wchodzą: pedagog szkolny i wychowawca świetlicy. 

6. Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach zgodnie z planem 

zajęć, nie dłużej niż do 16.00 

7. Brak oświadczenia rodziców  o zatrudnieniu, skutkuje niespełnieniem warunków  

rekrutacji i tym samym zgłoszenie dziecka nie jest rozpatrywane. 

8. Rodzic (opiekun prawny) może w ciągu roku szkolnego, złożyć pisemny wniosek do 

Dyrektora szkoły o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej, jeżeli podejmie pracę zawodową, 

a dziecko nie będzie miało zapewnionej opieki, lub gdy rodzina znajduje się w szczególnej 

sytuacji losowej. 

9. Rodzic, którego dziecka nie zakwalifikowano do świetlicy może złożyć odwołanie od 

wyników kwalifikacji, jeżeli znajduje się  w szczególnej sytuacji życiowej.  Odwołanie wraz  

z uzasadnieniem składa się pisemnie do Dyrektora szkoły; odwołania bez uzasadnienia nie 

będą rozpatrywane. 

10. Decyzja Dyrektora w zakresie odwołania jest ostateczna. 

11. Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej osobiście przez rodziców/opiekunów prawnych 

lub przez osoby upoważnione i zgłoszone, innym osobom dziecko nie zostanie wydane. 

12. Dziecko może samodzielnie wyjść ze świetlicy po zaznaczeniu / podpisaniu przez 

rodziców/opiekunów pisemnej zgody na samodzielny powrót do domu. 

13. W przypadku, gdy jedno z rodziców ma odebrane lub ograniczone prawa rodzicielskie do 

opieki nad dzieckiem, należy niezwłocznie powiadomić wychowawców świetlicy. 



14. Zobowiązuję się również do punktualnego odbioru mojego dziecka ze świetlicy.                           

W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu 

informacje w formie pisemnej należy przekazać bezpośrednio do wychowawców świetlicy. 

 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 

r. – Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) oświadczam, że  przedłożone informacje 

są zgodne z prawdą.  

                                                                              …………………………………………… 

                                                                              ..................................................................... 

                                                                           Data i czytelny podpis rodziców/(opiekunów) 

 

VI. POSTANOWIENIA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ 

Komisja w składzie: 

1. ........................................................ 

2. ........................................................ 

3. ........................................................ 

Postanowiła  przyjąć/ nie przyjąć dziecko do świetlicy szkolnej  na rok szk.2023/2024 

Uzasadnienie komisji w przypadku negatywnej decyzji;……………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

           Podpis Komisji: 

1. ........................................................ 

2. ........................................................ 

3. ........................................................                                             …………………………… 

                                                                                                          Przewodniczący komisji: 


