
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

W  SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SKAWNIE 

na rok szkolny 2020/2021 

 

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka ............................................................................ ucznia/uczennicy 

klasy .................... urodzonego/nej (data i miejsce urodzenia)……….……………........................................ 

do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021.  

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

 

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

 

                                                                                       podpisy rodziców 

I. Kryteria zapisów ucznia do świetlicy szkolnej. 

 Do świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie, których 

rodzice pracują w służbie medycznej oraz mundurowe realizujący zadania związane 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem COVID-19, uczniowie których oboje 

rodziców pracują oraz uczniowie z rodzin niepełnych. 

□ jestem pracownikiem realizującym zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem oraz 

zwalczaniem COVID-19 

□  oboje rodziców/opiekunów prawnych pracuje  

□  jestem rodzicem samotnie wychowującym  

 

II. Dane rodziców 

Matka dziecka/ opiekun prawny Ojciec dziecka/ opiekun prawny 

Imię i nazwisko: 

 

Imię i nazwisko: 

 

Telefony kontaktowe: 

 

Telefony kontaktowe: 

 

Miejsce zatrudnienia: (pieczątka) 

 

 

 

Miejsce zatrudnienia: (pieczątka) 

 

 

 

III. Inne uwagi o dziecku (stałe choroby, uczulenia, problemy rozwojowo-zdrowotne, 

zainteresowania, pozytywne cechy dziecka, sygnały dotyczące trudności 

wychowawczych, : ……………………………………………………………………………………

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

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



IV.  Dziecko będzie odrabiać zadania domowe pod opieką nauczyciela ? (właściwe zakreślić 

kółkiem): 

  TAK                           NIE 

 

V. Dziecko będzie korzystać z dowozu autobusem szkolnym? (właściwe zakreślić kółkiem) 

  TAK   NIE 

 

VIII. Czy dziecko będzie korzystać ze stołówki szkolnej ? (właściwe zakreślić kółkiem) 

  TAK    NIE 

 

VI.  Odbiór dziecka ze świetlicy szkolnej 

Dziecko będzie odbierane ze świetlicy (właściwe zakreślić kółkiem): 

 PRZEZ RODZICÓW  

 PRZEZ INNE UPOWAŻNIONE OSOBY 

 BĘDZIE WYCHODZIĆ DO DOMU SAMODZIELNIE* 

Wyjście ze świetlicy o godzinie: 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

     

 

*Oświadczam, że wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność prawną za samodzielny 

powrót dziecka do domu. 

Skawina, dn…………………     Podpisy rodziców  …………………………………………… 

 

VII. Oświadczenia: 

1. Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane w karcie  dane są zgodne                      

z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.  * 

2. Oświadczam, że za dziecko nieodebrane ze świetlicy do godziny 17:00 ponoszę pełną 

odpowiedzialność. 

3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem świetlicy (dostępnym w świetlicy 

i sekretariacie szkoły), zobowiązuję się do przestrzegania go i ścisłej współpracy 

z wychowawcami świetlicy. 

 

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

        data i podpis rodziców 

* Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód 

w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna 

nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

 

 

 



UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY  

 

 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA: …………………………………………………………….. 

 

KLASA: ………… 

 

 

Niniejszym oświadczam, że osobami upoważnionymi do odbioru dziecka ze świetlicy w Szkole 

Podstawowej nr 1 w Skawinie w roku szkolnym 2020/2021 są: 

 

Stopień pokrewieństwa Imię i nazwisko Podpis osoby 

upoważnionej 
 

matka/ opiekun prawny 

 

  

 

ojciec/ opiekun prawny 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

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

(data)        (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 


