
WNIOSEK O ZAPISANIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

ROK SZKOLNY 2021/2022 

 
I. WNIOSEK RODZICÓW  

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka …………………………………………………………….…… 

                                                                                                                                (imię i nazwisko)  

ucznia /uczennicy klasy ....................... , do świetlicy szkolnej od dnia ......................................... r.  

 

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

                                                                                                              (podpis rodzica)  

II. KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY 

 

DANE O DZIECKU  

1. Dane do ewentualnego, pilnego kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) lub inną wskazaną 

osobą w czasie pobytu dziecka w świetlicy:  

 

 ………………………………………………………. tel. ………………………………… 
                                                       imię i nazwisko  

 .……………………………………………………… tel. ………………………………… 
                                     imię i nazwisko  

 .……………………………………………………… tel. ………………………………… 
                                                       imię i nazwisko  

 
 

2. Dane o sytuacji zdrowotnej dziecka (choroby, częste dolegliwości, uczulenia, leki itp.):  

 

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

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

 

3. Inne istotne informacje związane z sytuacją rodzinną dziecka:  

 

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

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

 

4. GODZINY POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY: 

 

DZIEŃ TYGODNIA 

GODZINY POBYTU W ŚWETLICY 

PRZED ZAJĘCIAMI PO ZAJĘCIACH 

OD GODZ. DO GODZ. OD GODZ. DO GODZ. 

PONIEDZIAŁEK     

WTOREK     

ŚRODA     

CZWARTEK     

PIĄTEK     

 

 

 



5. ODBIÓR DZIECKA ZE ŚWIETLICY/SAMODZIELNY POWRÓT 

 WYRAŻAM ZGODĘ NA SAMODZIELNY POWRÓT MOJEGO DZIECKA DO DOMU 

O WYZNACZONEJ GODZINIE I BIORĘ PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DZIECKO: 

GODZINA…………….             LUB W GODZINACH WPISANYCH ZGODNIE Z PUNKTEM 4. 
                (DOTYCZY DZIECI POWYŻEJ 7 LAT) 

 POD OPIEKĄ STARSZEGO RODZEŃSTWA 

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

       (które osiągnęło wiek co najmniej 10 lat (art. 43 ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym) imię i nazwisko rodzeństwa) 

 

 DZIECKO BĘDZIE ODBIERANE ZE ŚWIETLICY 

                  DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY UPOWAŻNIAM  

(przy odbiorze osoba uprawniona może zostać poproszona o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość) 

 

IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO 

  

  

  

  

  

  

 
W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka informacje 

w formie pisemnej przekażę nauczycielowi świetlicy. 

III. OŚWIADCZENIA I INFORMACJE  

1. Świadomy/-a/ odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych (zgodnie z  art.233 kodeksu 

karnego), oświadczam, że podane przeze mnie dane i informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

2. Zobowiązuję się do: 

1) zapoznania się i przestrzegania regulaminu świetlicy, 

2) współpracy z wychowawcami świetlicy w sprawach dotyczących pobytu i funkcjonowania mojego 

dziecka, 

3) złożenia u wychowawcy świetlicy „wyprawki do świetlicy”, 

4) rodzice zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy szkolnej - punktualnego odbierania 

dziecka, w razie nieodebrania ucznia ze świetlicy oraz braku kontaktu z jego rodzicami/opiekunami 

prawnymi, dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom. 

5) Zwalnianie dziecka z zajęć świetlicowych odbywa się tylko w oparciu o zwolnienia pisemne 

rodzica/opiekuna prawnego. 

6) w przypadku rezygnacji z opieki w świetlicy szkolnej rodzice są zobowiązani do wypełnienia 

stosownego oświadczenia. 

 

3. Ja, niżej podpisany/na niniejszym oświadczam iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i dziecka danych 

osobowych do celów związanych z procesem opiekuńczo-wychowawczym w świetlicy Publicznej Szkoły 

Podstawowej      im. Św. Wincentego Pallottiego w Krakowie, zgodnie z oświadczeniem woli składanym przez 

rodzica/prawnego opiekuna ucznia dotyczących zbierania  i  przetwarzania danych osobowych dziecka            

w zakresie działalności wychowawczej, opiekuńczej  i dydaktycznej szkoły na karcie informacyjnej ucznia . 

 

 

Kraków, dnia ……………………           ………………………………………/ ….…...…………………………… 

                                                                (Czytelny podpis matki/opiekuna)             (Czytelny podpis ojca/opiekuna) 

                                        


