
Załącznik nr 1 do Regulaminu Świetlicy Szkolnej 

Szkoły Podstawowej w Jazowsku 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAZOWSKU 

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

Data złożenia wniosku ……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Klasa (rok szkolny 2020/2021)……………………………………………………………………………………………………………… 

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

Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Nr telefonu kontaktowego do rodziców (opiekunów prawnych): 

matka:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ojciec…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(opiekun prawny)……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Status zawodowy rodzica(rodzic pracujący, rodzic niepracujący): 

matka:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ojciec…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(opiekun prawny)………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Uzasadnienie ubiegania się o przyjęcie dziecka do świetlicy: 

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

Uwagi dotyczące dziecka, jego stanu zdrowia, zachowania, zainteresowao, trudności itp. 

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

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

……………..………………………………………. 
Podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018  

roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)) 



Kryteria przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej: 

 

1. Zapisy do świetlicy szkolnej odbywają się w dniach od 22.03.2021r. – 09.04.2021r. Wniosek 

do pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły. 

2. Składanie wniosków w ww. terminie nie dotyczy dzieci objętych dowozem, którym miejsce 

w świetlicy szkolnej przysługuje obligatoryjnie. Rodzice uczniów dojeżdżających wypełniają 

deklarację korzystania ze świetlicy we wrześniu. 

3. Wypełniony wniosek należy złożyd w ww. terminie w sekretariacie szkoły. 

4. Z zajęd w świetlicy szkolnej mogą korzystad tylko te dzieci, których wnioski zostały 

rozpatrzone pozytywnie.  

5. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych, w pierwszej kolejności do świetlicy szkolnej 

przyjmowani będą uczniowie dojeżdżający oraz uczniowie rodziców pracujących. 

6. Lista dzieci przyjętych do wglądu w sekretariacie szkoły i świetlicy szkolnej od dnia 

04.05.2021r. 

 

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

 

 

Postanowienia komisji kwalifikacyjnej 

Komisja w składzie: 

1 ………………………………………………………………. 

2 ………………………………………………………………. 

3 ………………………………………………………………. 

Postanowiła o przyjęciu/ nie przyjęciu do świetlicy szkolnej ucznia……………………………………………………… 

Uzasadnienie  decyzji: 

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

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

……………………………………………………….. 

Przewodniczący komisji 

 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu Świetlicy Szkolnej 

Szkoły podstawowej w Jazowsku 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA CZASU PRZEBYWANIA DZIECKA W ŚWIETLICY 

 

Imię i nazwisko dziecka………………………………………………………………………………………………………………………… 

Czas przewidywanej obecności dziecka w świetlicy: 

 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

godziny 

pobytu 

 

 

 

    

 

OŚWIADCZENIE 

 

1. Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu (które ukooczyło 7 lat). 

Biorę pełną odpowiedzialnośd za bezpieczeostwo dziecka w drodze do domu po wyjściu ze świetlicy 

szkolnej.  

 

 

…………………………………………………………………………… 

(podpis rodziców / opiekunów prawnych) 

 

2. Nie wyrażam zgody na samodzielne opuszczenie świetlicy i samodzielny powrót mojego 

dziecka do domu.  

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

 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO)) 

 

 

 

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



 

 

 

4. Upoważniam następujące osoby dorosłe do odbioru mojego dziecka: 

 

Imię i nazwisko Seria i nr dowodu osobistego 

  

  

  

  
Biorę na siebie odpowiedzialnośd za pobyt mojego dziecka pod opieką ww. osób po wyjściu ze świetlicy szkolnej. 

 

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

 

 

5. Upoważniam inne osoby do odbioru mojego dziecka: 

 

Imię i nazwisko wiek klasa 

   

   

   

   
Biorę na siebie odpowiedzialnośd za pobyt mojego dziecka pod opieką ww. osób po wyjściu ze świetlicy szkolnej. 

 

 

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

 

6. Zobowiązuję się do informowania wychowawców świetlicy o wszelkich zmianach w podanych 

danych. Zapoznałem/am się z Regulaminem Pracy Świetlicy Szkolnej, w tym z procedurami odbioru 

dziecka ze świetlicy i w pełni ten regulamin akceptuję.  

 

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

 


