
 

Wniosek 

 
o przyjęcie ucznia do świetlicy szkolnej 

Szkoły Podstawowej im. St. Palczewskiego w Zespole Szkół  

w Drygałach  na rok szkolny …………. /…………. 

 

Proszę o przyjęcie syna/córki…………………………………………..........ucznia /uczennicy
      (imię i nazwisko) 
klasy…………….. do świetlicy szkolnej.       
 

Data i miejsce urodzenia dziecka………………………………………………………………. 
 
Adres zamieszkania dziecka…………………...……………………………………………….. 
 ………...………………………………………………………………………………… 
Przyczyna składania wniosku (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

 oboje rodzice pracujący, 

 rodzic samotnie wychowujący i pracujący, 
 rodzina zastępcza, 
 rodzina wielodzietna (3 i więcej dzieci) 
 inny (wpisać jaki)………………………………………………………………………. 

 

IFORMACJE O RODZICACH: 

Ojciec/opiekun prawny 

Imię i nazwisko 
    
                       

Matka/opiekunka prawna 

Imię i nazwisko 
                           

Adres zamieszkania 
 

 

Adres zamieszkania 
 

Telefon domowy: 

Telefon komórkowy: 
Telefon do kontaktu w nagłym wypadku: 
 

Telefon domowy: 

Telefon komórkowy: 
Telefon do kontaktu w nagłym wypadku: 
 

Telefon do pracy: 
 

Telefon do pracy: 

Miejsce zatrudnienia:(pieczęć zakładu pracy) 
 
 
 
 

 

Miejsce zatrudnienia:(pieczęć zakładu pracy) 

 

DNI I GODZINY POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY: 

Dzień 

 

Poniedziałek Wtorek  Środa  Czwartek Piątek 

Godziny 

od-do 

 

     

 
SZCZEGÓLNE ZAINTERESOWANIA LUB UZDOLNIENIA DZIECKA: 
……………………………………………………………………………………………………………

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

 

DANE O ZDROWIU DZIECKA (okulary, aparaty, choroba, przyjmowane leki, inne mające 

wpływ na proces opiekuńczy w szkole): 
……………………………………………………………………………………………………………

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

 

 



 

INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ: 

 
Dziecko będzie odbierane ze świetlicy o godz…….. 
 

W razie niemożności odebrania dziecka do godz. 15.30 – świetlica nie zapewnia dziecku 
opieki. 
 

Osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka ze świetlicy:  

(dotyczy dzieci do 7 roku życia) 
Imię i nazwisko osoby 

upoważnionej 

 

Rodzaj pokrewieństwa lub 

znajomości 

Telefon kontaktowy 

Seria i Nr dowodu osobistego 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Poświadczam własnoręcznym podpisem prawdziwość powyższych danych.  
Uzyskane dane osobowe będą używane wyłącznie do realizacji celów opiekuńczo – 
wychowawczych. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie na terenie szkoły moich danych osobowych w sprawach związanych  

z pobytem dziecka w świetlicy zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  

( tekst jednolity Dz. U. z 2002r. nr101 poz.926 ze zm.). 

 
……………………..  ……………………………..  …………………………… 
miejscowość, data  podpis matki / prawnego opiekuna  podpis ojca/ prawnego opiekuna 

 
Bardzo dziękujemy za wypełnienie karty. Informacje zostaną wykorzystane do zapewnienia 

Państwa dziecku jak najlepszych warunków pobytu w naszej placówce. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ 
Komisja kwalifikacyjna pozytywnie / negatywnie * rozpatrzyła wniosek o przyjęcie ucznia 

........................................................................................................................   do świetlicy szkolnej  

 Zespołu Szkół w Drygałach. 

 
Podpis przewodniczącego Komisji                                              Podpisy członków Komisji  

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

  …………………………………………. 
 

* niepotrzebne skreślić 


