
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA MIESZKAJĄCEGO W ŻYDOWIE 
DO ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

IM. JANA PAWŁA II 

W ŻYDOWIE 

ROK SZKOLNY ........................ 
Imię i nazwisko dziecka  

Data urodzenia:  

Klasa:  

Miejsce zamieszkania: 

 

 

Imiona i nazwiska rodziców, 

prawnych opiekunów: 

 

Telefony kontaktowe - domowy, 

komórkowy: 

 

Miejsce pracy matki: 

 

nazwa i adres zakładu pracy      pieczęć zakładu pracy                        numer telefonu do zakładu                                                      
                                                                                        pracy   

 

 

 

Miejsce pracy ojca: 

 

nazwa i adres zakładu pracy      pieczęć zakładu pracy                        numer telefonu do zakładu                                                      

                                                                                        pracy   

 

 

Rodzina (pełna, niepełna)  

Przewlekłe choroby oraz inne 

ważne informacje dotyczące 

zdrowia i zachowania dziecka: 

 

Powód ubiegania się o przyjęcie 

dziecka do świetlicy (właściwe 

podkreślić): 

 

 praca rodziców, przyprowadzanie dziecka przed zajęciami 

obowiązkowymi. 

 praca rodziców, odbieranie dziecka po zajęciach obowiązkowych, 

 oczekiwanie na dodatkowe zajęcia prowadzone w szkole, 

 inny powód ........................................................................................ 

Dni oraz deklarowane godziny 

pobytu dziecka w świetlicy: 

 

Osoby upoważnione do odbioru 

dziecka: 

 

Zgoda rodziców/opiekunów 

prawnych na samodzielny 

powrót dziecka do domu: 

 

TAK................................................... NIE.......................................................  
złożyć czytelny podpis we właściwym miejscu 

Postanowienia regulaminu świetlicy:  
1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach  07.00– 15.30. W innych godzinach rodzice ponoszą odpowiedzialność   

     za nieodebrane bądź wcześniej przyprowadzone dziecko.  

2. Wypełnione karty zgłoszeniowe pobierają rodzice ze strony szkoły, wypełniają i przesyłają drogą elektroniczną na adres:  

     sekretariat@spzydowo.pl 

3. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które po zakończonych zajęciach nie zgłosiło się do świetlicy.   

4. Rodzice zobowiązani są przestrzegać wcześniej zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w świetlicy oraz odbioru  

    dziecka do godz. 15.30. Wszelkie zmiany dotyczące sytuacji dziecka (np. godziny pobytu, numery telefonów, osoby  

    upoważnione do odbioru, adres zamieszkania itp.) wymagają zgłoszenia u wychowawcy świetlicy.  

5. W razie nieodebrania dziecka ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego rodzicami/prawnymi   

     opiekunami dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom.  

6. Odbiór dziecka rodzic sygnalizuje dzwonkiem umieszczonym przy wejściu do budynku szkoły.  

7. Wszelkie zwolnienia, zmiany godziny wyjścia dziecka, odjazd do domu innym autobusem niż to wynika z rozkładu  

    zajęć wymagają formy pisemnej.   

Oświadczenia:  
. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych, oświadczam, że podane przeze mnie 

    dane są  zgodne ze stanem faktycznym.  

2. Zapoznałem się z regulaminem świetlicy umieszczonym na stronie szkoły  

3. Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu, który obowiązuje w świetlicy szkolnej.  

 

 

 

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

Miejscowość i data     Czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów 

 

 

       

Komisja postanawia przyjąć/nie przyjąć dziecko do świetlicy szkolnej. 

Uzasadnienie nieprzyjęcia: .......................................................................................................................................................  

 

Data i podpis osoby upoważnionej: ........................................................................................... ..............................................  

mailto:sekretariat@spzydowo.pl

