
 
 

 
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

I. DANE OSOBOWE DZIECKA 

 

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………... 

Klasa ............................ (w nowym roku szkolnym 2022/2023) 

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

 
II. DANE O RODZICACH/OPIEKUNACH PRAWNYCH DZIECKA 

1. Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych…………………………………….. 

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

2. Telefony kontaktowe do rodziców/opiekunów prawnych……………………………… 

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

3. Czas pracy rodziców/opiekunów prawnych dziecka…………………………………… 

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

 
III. INFORMACJE O DZIECKU 

 
1. Spostrzeżenia rodziców dotyczące pozytywnych cech dziecka, zainteresowań, 

zdolności………………………………………………………………………………... 

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

2. Aktualne choroby dziecka lub przeciwwskazania do zabaw ruchowych – informacje 

ważne dla wychowawcy świetlicy…………………………………………………….... 

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

3. Sygnały dotyczące trudności wychowawczych i rozwojowych………………………... 

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

4. Czy dziecko ma odrabiać pracę domową w świetlicy szkolnej?...................................... 

5. Czy dziecko jest uprawnione do przewozu autokarowego? (klasy 0-IV powyżej 3 km, 

klasy V-VIII powyżej 4 km)……………………………………………………………. 

 
IV. OŚWIADCZENIE 

 
Ja niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na samodzielne opuszczanie świetlicy przez moje 

dziecko i biorę za nie pełną odpowiedzialność po wyjściu ze świetlicy*. 

 
………………………………………… 

Podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 
*Wypełniają rodzice/opiekunowie prawni, którzy wyrażają zgodę na samodzielne 

opuszczenie świetlicy przez dziecko. 



V. UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 
Oświadczam, że upoważniam następujące osoby do odbioru ze świetlicy szkolnej mojego 

dziecka i biorę na siebie pełną odpowiedzialność za pobyt mojego dziecka pod opieką niżej 

wymienionych osób. Upoważnienie obowiązuje przez rok szkolny 2022/2023. 

 
 

Lp. 

 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 

 

Kontakt 

telefoniczny 

 

Stopień 

pokrewieństwa 

 

Uwagi 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 
………………………………………… 

Podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 

Wszelkie zmiany dotyczące pobytu dziecka w świetlicy (m.in. wcześniejsze, samodzielne 

wyjścia, zajęcia dodatkowe, wycieczka) rodzice zobowiązani są przekazać w formie 

pisemnej wychowawcom świetlicy. 

 

VI. OŚWIADCZAM, że informacje podane przeze mnie we wniosku są zgodne ze stanem 
faktycznym. 

 
………………………………………... 

Podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 

 
VII. DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ 

 
Komisja kwalifikacyjna po rozpatrzeniu wniosku rodziców o przyjęcie dziecka do świetlicy 

szkolnej postanawia przyjąć/nie przyjąć ………………………………………… 

(imię i nazwisko ucznia) z dniem ………………………………………………………….. 

 
Podpis przewodniczącego komisji Podpisy Członków Komisji 

 

 

 
Józefów,………………………… 



INFORMACJE DLA RODZICÓW 

 
I. REKRUTACJA 

1. Kwalifikowanie dzieci do świetlicy na rok szkolny 2022/2023 odbywa się w maju roku 

szkolnego poprzedzającego nowy rok szkolny. 

2. W pierwszej kolejności do świetlicy będą przyjmowane dzieci uprawnione do przewozu 

autokarowego, których oboje rodzice pracują, pochodzące z rodzin niepełnych. 

3. Podstawą przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest prawidłowo wypełniona karta 

zgłoszenia. 

 
II. INFORMACJE O PRACY ŚWIETLICY 

1. Świetlica szkolna, jako pozalekcyjna forma wychowawczo-opiekuńcza szkoły 

zapewnia opiekę w godzinach od godz. 7.00 do 18.00. 

2. Do świetlicy mogą uczęszczać dzieci rodziców pracujących, dzieci dojeżdżające oraz 

dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 

3. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania zasad 

dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa i kulturalnego zachowania się oraz 

szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. 

 
III. ZASADY ODBIERANIA DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 
1. Odebrać dziecko ze świetlicy mogą jedynie rodzice/prawni opiekunowie lub osoby 

przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. 

2. Do odbioru dzieci ze świetlicy szkolnej służą karty elektroniczne, którymi posługiwać 

mogą się jedynie osoby upoważnione do odbioru dziecka. Karty wyrobić mogą tylko 

rodzice/opiekunowie prawni dziecka. Karty wyrabia/zastrzega kierownik świetlicy 

szkolnej. 

3. Wychowawca świetlicy szkolnej może sprawdzić tożsamość osoby, która odbiera 

dziecko ze świetlicy mimo posiadanej przez niego karty do odbioru. W przypadku 

wątpliwości może również skontaktować się telefonicznie z rodzicami/opiekunami 

prawnymi dziecka. 

4. Nie podlega opiece wychowawców dziecko przebywające w szkole przed godziną 7.00, 

a także dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem ucznia jest zgłosić swoje 

przyjście do wychowawcy świetlicy. 

5. W przypadku złożenia przez rodziców pisemnego oświadczenia określającego godziny 

samodzielnego powrotu dziecka do domu i stwierdzającego ponoszenie całkowitej 

odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka (bądź z zaznaczeniem, że będzie ono 

odbierane przez niepełnoletnie rodzeństwo) zezwala się na samodzielny powrót dziecka 

do domu. 

6. Nauczyciel nie stosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko, 

dotyczących samodzielnego wyjścia ze świetlicy. Każda nowa decyzja musi być 

przekazana przez rodziców/prawnych opiekunów w formie pisemnej z datą i podpisem. 



7. Rodzice, którzy złożyli oświadczenie dotyczące nieodbierania dziecka 

przez jednego z nich, zobowiązani są do przedstawienia stosownego 

orzeczenia sądowego. 

8. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do punktualnego odbioru 

dziecka ze świetlicy. 

 
IV. OŚWIADCZENIA 

 
1. Oświadczam, że zapoznam się z regulaminem świetlicy szkolnej 

obowiązującym w roku szkolnym 2022/2023. 

Regulamin na rok szkolny 2022/2023 zamieszczony będzie na stronie 

internetowej szkoły od 01.09.2022 roku. 

 

     ………………………. ………………………………………… 
 

Miejscowość, data Podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 
2. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na zbieranie, przetwarzanie i 

wykorzystywanie w celach związanych z przyjęciem i pobytem dziecka 

w świetlicy szkolnej danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych i 

upoważnionych do odbioru dziecka osób oraz na fotografowanie i 

wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka podczas jego pobytu w 

świetlicy szkolnej, zajęciach opiekuńczo - wychowawczych, a także 

wycieczek organizowanych przez świetlicę szkolną . 

Zgoda obejmuje zamieszczanie zdjęć na stronie internetowej 

szkoły, stronie internetowej gminy, w celu promowania 

działalności świetlicy oraz osiągnięć i umiejętności dziecka. 

 

……………..……                                               ………………………………………… 
Miejscowość, data     Podpis rodziców/opiekunów prawnych 
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