
        Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Krasińskiego 34, 41-300 Dąbrowa Górnicza BUDYNEK B 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

I.  Dane osobowe: 

 

Imiona i nazwisko dziecka  

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Klasa …………………….. 

 

Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………… 

 

Adres zamieszkania dziecka 

……………………………………………………………………………………………… 

Imiona i nazwisko/a matki i ojca/opiekunów     

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

Adres zamieszkania matki/opiekuna………..…….......................……..…………………… 

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

Adres zamieszkania ojca/opiekuna …………………………………………..…………….. 

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

 

II. Telefony kontaktowe: 

 

Telefon kontaktowy matki/opiekuna ……………………..………………………………… 

Telefon kontaktowy ojca/opiekuna ……………………..………………………………….  

Inne telefony kontaktowe ………………………………………………………… 

 

    III.  Uzasadnienie przyjęcia do świetlicy – oświadczenie rodziców 

 

Oświadczam, że jestem osobą zatrudnioną i nie mam możliwości sprawowania opieki nad 

dzieckiem w czasie przed lekcjami lub/i po lekcjach. 

 

Data i czytelny podpis ojca/opiekuna                     Data i czytelny podpis matki/opiekuna 

 

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

 

! Informacje podane przez Państwa, jak również dotyczące zatrudnienia mogą być 

weryfikowane przez dyrektora szkoły. 

 

    IV.  Godziny pobytu dziecka w świetlicy: 

 
PONIEDZIAŁEK: …………..………….    WTOREK………………..……………… ŚRODA………………………….    

                                 

CZWARTEK …………….…..………   PIĄTEK …………….……….………. 

 

CODZIENNIE  OD……………… DO……………… 

 

V. Dane o zdrowiu dziecka mające wpływ na proces opiekuńczy w szkole. 
…………………………………………………………………………………………………

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



VI.  Jeżeli dziecko będzie odbierane ze świetlicy szkolnej przez inne osoby niż rodzice, należy 

wypełnić poniższe upoważnienie. 

 

UPOWAŻNIENIE 

 

Upoważniam do odbierania ze świetlicy szkolnej mojego dziecka............................................................................. 

następujące osoby (proszę uwzględnić stopień pokrewieństwa):  

 

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

 

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

Zastrzega się prawo legitymowania osób upoważnionych do odbioru dziecka, w celu potwierdzenia 

tożsamości. 

Jednocześnie przyjmuję/przyjmujemy na siebie całkowitą odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo  

podczas  powrotu do domu. 

 

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

                                                                                
podpis rodziców/opiekunów

 

 

VII.  Jeżeli dziecko będzie samo opuszczało świetlicę szkolną należy wypełnić poniższe 

oświadczenie. 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę na samodzielne opuszczanie przez moje/nasze dziecko  

 

(imię i nazwisko dziecka)…………………………................................................................. 

świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2021/2022; 

 

Poniedziałek o godzinie ……………………….. 

Wtorek o godzinie …………………………….. 

Środa o godzinie ………………………………. 

Czwartek o godzinie …………………………... 

Piątek o godzinie ……………………………… 

Jednocześnie przyjmuję/przyjmujemy na siebie całkowitą odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo dziecka podczas jego samodzielnego powrotu do domu. 

 Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w wyjściach poza teren szkoły 

organizowanych przez wychowawców świetlicy szkolnej w ramach zajęć (spacer, 

dom kultury itp.) 

Ponadto oświadczam/y, że:                                                               
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych, oświadczam, że podane 

przeze mnie/ przez nas dane i informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

         Zobowiązuję/zobowiązujemy się do: 

 punktualnego odbierania mojego/ naszego dziecka ze świetlicy szkolnej, 

 zapoznania się i przestrzegania regulaminu świetlicy SP 8 w Dąbrowie Górniczej oraz 

procedur dotyczących funkcjonowania szkoły w czasie pandemii COVID19 

 współpracy z wychowawcami świetlicy w sprawach dotyczących pobytu 

            i funkcjonowania mojego/naszego dziecka w świetlicy szkolnej.       

 Zgodnie z art.13 RODO informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 8 z im. A. Mickiewicza  w Dąbrowie Górniczej. 
Mają Państwo prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, uzupełniania, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania lub żądania ich usunięcia. Pełną informację dotyczącą ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 8 im. A. Mickiewicza znajdziecie 
Państwo na naszej stronie internetowej. 

 

Dąbrowa Górnicza, dn. … …………..r.                ……...........………..……..……..………….          

                                                                                        podpis rodziców/opiekunów 



Informacje dla rodziców na temat obowiązujących zasad 

w świetlicy w celu zapewnienia uczniom bezpiecznego pobytu 

w roku szkolnym 2021/2022 

 

 

1.  Rodzice zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy szkolnej  

     od 7 do 16.00. 

 

2. W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku 

kontaktu z jego rodzicami, dziecko może zostać przekazane pod opiekę 

odpowiednim organom. 

 

3. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców lub osoby przez nich 

upoważnione na piśmie. Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do 

zgłoszenia odbioru wychowawcy świetlicy. 

 

4. W przypadku odbierania dziecka ze świetlicy przez osoby inne niż rodzic 

wymagane jest pisemne upoważnienie od rodziców, w którym należy podać 

imię, nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dziecka oraz datę odbioru. 

 

5. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu wymagane jest 

pisemne oświadczenie rodzica. 

 

6. Po godzinach lekcyjnych dzieci doprowadzane są do świetlicy szkolnej przez 

nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

 

7. W czasie pobytu w świetlicy dziecko nie może samodzielnie wychodzić na 

teren szkoły, za wyjątkiem korzystania z toalety po wyrażeniu zgody przez 

wychowawcę. 

 

8. Uczniowie przebywający w świetlicy i biorący udział w kołach 

zainteresowań, odbierani są przez nauczycieli prowadzących dane zajęcie. 
 

9. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej lub w innych salach 

dydaktycznych. 
 

10.  Działalność świetlicy w tym roku szkolnym będzie oparta o wytyczne 

MEN, MZ i GIS. 
 

 

 

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

                                                                                
podpis rodziców/opiekunów

 

 


