Wniosek o przyjęcie ucznia do świetlicy
Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Hansa Christiana Andersena w Olsztynie
Rok szkolny……………
Data złożenia wniosku (wypełnia osoba przyjmująca wniosek)………………………………
Świetlica szkolna zaprasza w godzinach 6.30 do 17.00
1. Informacje o uczniu:
Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………
Data urodzenia:……………………………………………..klasa:…………………………….
Adres zamieszkania:…………………………………………………………………………….
tel. domowy:……………………………
2. Informacja o rodzicach (opiekunach prawnych) ucznia:
Matka (opiekunka prawna):……………………………………………………………..……
(imię i nazwisko)

Miejsce pracy:……………………………………………………………………………….…..
(pełna nazwa, telefon)

Tel. komórkowy:………………………
Ojciec (opiekun prawny)…………………………………………………………………..…..
(imię i nazwisko)

Miejsce pracy:………………………………………………………………………….……….
(pełna nazwa, telefon)

Tel. komórkowy:………………………
3. Uzasadnienie ubiegania się o przyjęcie ucznia do świetlicy:……………..…….………....
……………………………………………………………………………………..…………….
…………………………………………………………………………………..……………….
…………………………………………………………………………………..……………….
*należy dołączyć zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie obojga
rodziców/opiekunów prawnych
4. Dodatkowe informacje o uczniu (problemy zdrowotne i inne istotne uwagi):………….
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..

5. Osoby upoważnione do odbioru ucznia ze świetlicy (imię i nazwisko, stopień
pokrewieństwa, telefon):
a)…………………………………………………………………………………………………
b)………………………………………………………………………………………………...
c)…………………………………………………………………………………………………
d)………………………………………………………………………………………………...
6. Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) ucznia:
Niniejszym oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku o przyjęcie ucznia do
świetlicy są zgodne ze stanem faktycznym i zobowiązuję się do ich każdorazowego
uaktualniania. Akceptuję warunki przyjęcia dziecka do świetlicy. Jednocześnie
oświadczam, iż zapoznałem/łam się z „Regulaminem i procedurami obowiązującymi w
świetlicy” i zobowiązuję się je przestrzegać. Wszystkie informacje dotyczące danych
osobowych dziecka i rodziny zostały przeze mnie udzielone dobrowolnie.

…………………………………………………………………
(podpis rodziców / opiekunów prawnych)

POSTANOWIENIE KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

Komisja kwalifikacyjna postanawia przyjąć / nie przyjąć (niepotrzebne skreślić) ucznia
………………………………………………….do świetlicy w roku szkolnym……………..

………………………………….
(miejscowość i data)

…………………………………………
(podpis Przewodniczącego Komisji)

Pozwolenie na udział dziecka w konkursach
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………
(imię i nazwisko)
w konkursach.
Wyrażam także zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez organizatora na
potrzeby konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. Dz. U.
Nr 133 ze zmianami).

………………………………….
(miejscowość i data)

…………………………………….
(podpis rodziców/opiekunów prawnych)

Oświadczenie
o samodzielnym opuszczaniu przez dziecko świetlicy szkolnej
Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczanie przez moje dziecko
………………………………………… świetlicy szkolnej o godzinie ………………………..
( imię i nazwisko dziecka)
Przyjmuję na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego
samodzielnego powrotu do domu.

………………………………….
(miejscowość i data)

…………………………………….
(podpis rodziców/opiekunów prawnych)

