Data …………………..

WNIOSEK
O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W ZAGORZYNIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

I.

DANE DZIECKA

Imię i nazwisko ucznia .........................................................................
Data i miejsce urodzenia .......................................................................klasa ............
Adres zamieszkania …………………………………………………..

II.

DANE OSOBOWE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

MATKA / PRAWNA OPIEKUNKA *
1. Imię i nazwisko

OJCIEC / PRAWNY OPIEKUN *
1. Imię i nazwisko

5. Telefon kontaktowy

5. Telefon kontaktowy

6. e-mail:

6. e-mail:

7. Zatrudnienie (oświadczenie o zatrudnieniu)

7. Zatrudnienie(oświadczenie o zatrudnieniu)

III.

DEKLARACJA - DNI I GODZINY POBYTU DZIECKA

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

Stopień
pokrewieństwa

Dodatkowe
informacje

2. Upoważniam inne osoby do odbioru mojego dziecka:
Lp.

Imię i nazwisko
osoby upoważnionej

Wiek upoważnionej osoby

Biorę na siebie odpowiedzialność za pobyt mojego dziecka pod opieką ww. osób po wyjściu
ze świetlicy szkolnej.
………………………………………………..
(podpis rodziców lub opiekunów prawnych)
3. 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)
4. Nie wyrażam zgody na samodzielne opuszczenie świetlicy przez moje dziecko.
………………………………………………
(podpis rodziców lub opiekunów prawnych)

V.

INFORMACJE DODATKOWE

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach zgodnie z planem zajęć,
nie dłużej niż do 16.00
Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej osobiście przez rodziców/opiekunów prawnych lub
przez osoby upoważnione i zgłoszone , innym osobom dziecko nie zostanie wydane.
Dziecko może samodzielnie wyjść ze świetlicy po zaznaczeniu / podpisaniu przez
rodziców/opiekunów pisemnej zgody na samodzielny powrót do domu.
W przypadku, gdy jedno z rodziców ma odebrane lub ograniczone prawa rodzicielskie do
opieki nad dzieckiem, należy niezwłocznie powiadomić wychowawców świetlicy.
Zobowiązuje 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.

.....................................................................
Data i czytelny podpis rodziców/(opiekunów)

POSTANOWIENIA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
Komisja w składzie:
1. ........................................................
2. ........................................................
3. ........................................................
Postanowiła o ……………... ….dziecka do świetlicy szkolnej dziecka na rok szk.2021/2022

Przewodniczący komisji:

