
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 21 W ZABRZU 

ROK SZKOLNY 2022/2023 

 
I. Dane osobowe: 

Imię i nazwisko dziecka …………………………..................…klasa…............……………. 

Imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) ………………....…………………........ 

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

Adres zamieszkania rodziców (prawnych opiekunów) ………………...…………………….. 

                                            ……..-…………...      ……………………………………....…… 

II. Telefony kontaktowe 

Telefon matki (opiekuna prawnego) ………..…………… 

Telefon ojca (opiekuna prawnego) …………..…………... 

Dodatkowy numer telefonu w przypadku braku kontaktu z rodzicami/opiekunami 

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

 

III. Uzasadnienie przyjęcia do świetlicy – oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych 

Oświadczam, że niezbędne jest uczęszczanie mojego dziecka/podopiecznego do świetlicy 

szkolnej z powodu:  

- obowiązków wynikających z pracy zawodowej obojga rodziców/opiekunów. 

- inne (podać jakie): 

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

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

IV. Dni i godziny pobytu dziecka w świetlicy: 

 

 poniedziałek 

 

wtorek środa czwartek piątek 

przed 

zajęciami 

     

po  

zajęciach 

     

 

V. Dane o zdrowiu dziecka (okulary, aparaty, choroba, przyjmowane leki, inne mające 

wpływ na proces opiekuńczy w szkole): 

 

…………………………………………………………………………………………………

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

VI. Szczególne zainteresowania lub uzdolnienia dziecka: 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 



VII. Oświadczenie 

 

1. Nie wyrażam zgody na samodzielne opuszczenie świetlicy przez moje dziecko. 

 

……………………………………….. 
podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 

2. Wyrażam zgodę na samodzielne opuszczenie świetlicy przez moje dziecko po zakończeniu 

zajęć lekcyjnych w następujące dni: 

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

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

i biorę za nie pełną odpowiedzialność po wyjściu ze świetlicy. 

 

……………………………………….. 
podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 

 

VIII. Osoby upoważnione przez rodziców/opiekunów prawnych do odbioru dziecka ze 

świetlicy (proszę podać imię i nazwisko) 

1.……………………..…………………………………….....……………………………….. 

2. ………………………………………………………………………….....………………… 

3.…………………………………………………………………………….....………………. 

4.…………………………………………………………………………….....………………. 

 

 

Oświadczenia: 

 

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. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów 

związanych z procesem opiekuńczo-wychowawczym w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 

21 w Zabrzu 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. 

3. Oświadczam, że: 

▪ zapoznałem się z regulaminem świetlicy Szkoły Podstawowej nr 21 w Zabrzu i będę 

go przestrzegać, 

▪ współpracował/a z wychowawcami świetlicy w sprawach dotyczących pobytu  

i funkcjonowania mojego dziecka, 

▪ będę punktualnie odbierać dziecko ze świetlicy. 

 

Regulamin świetlicy dostępny na stronie internetowej szkoły. 

 

 

 

 

 

 

Zabrze, dnia …………………………                                ………………………….   
                                                                                                     (Czytelny podpis rodzica/opiekuna)                                                                    


