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

                                                                                                     Miejscowość, data 
 
 

WNIOSEK DOTYCZĄCY ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W 
ROTMANCE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 
Proszę o przyjęcie …………………………………………………… ucznia klasy ………….. 
                                     (imię i nazwisko dziecka) 
 
do świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej w Rotmance. 
 

1. Czas przewidywanej obecności dziecka w świetlicy: 
 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

Czas pobytu  
 

    

 
2. Informacje i uwagi dotyczące zdrowia i zachowania dziecka: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………. 
3. Spostrzeżenia rodziców dotyczące pozytywnych cech dziecka, zainteresowań i 

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

4. Oświadczenia rodziców / prawnych opiekunów dziecka: 
a. Zapoznałem /- am/ się z treścią Regulaminu Świetlicy Szkoły Podstawowej w Rotmance i 

zobowiązuję się do jego przestrzegania.  

b. W przypadku zmiany danych zawartych we wniosku dotyczącym zapisu dziecka do świetlicy 

zobowiązuję się do niezwłocznego, pisemnego poinformowania o tym wychowawców świetlicy.  

c. Oświadczam , że miejscem pracy zawodowej jest : 

 

1. ………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………..   (* 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



OŚWIADCZENIA 
 
Ja, …………………………………………………………..………..upoważniam do odbioru 
              (imię i nazwisko rodzica) 
 
ze  świetlicy szkolnej mojego dziecka …………………………………………następujące osoby: 
 
Imię i nazwisko  Stopień pokrewieństwa  Tel. kontaktowy 
   

 
   

 
   

 
 
 

  

 
 

  

 
**) osoby nie spokrewnione zobowiązane są do potwierdzenia podpisem klauzuli informacyjnej. 
 
 
Zobowiązuję się zgłosić wychowawcy świetlicy fakt niezaplanowanych zmian dotyczących powierzenia opieki nad 
naszym dzieckiem osobom nieupoważnionym pisemnie. W razie niedotrzymania formalności w tym zakresie 
przyjmuję do wiadomości, iż moje dziecko nie zostanie wydane osobom postronnym. 
       
 
                                                                                     ……………………………………………………………… 
       (podpis rodziców / opiekunów prawnych) 
 

Czy dziecko będzie samodzielnie opuszczać świetlicę? 

NIE 

TAK……………………………………………………………………………………………………

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

(proszę określić dni i godziny)  

Wypełniają  rodzice/opiekunowie prawni, którzy wyrażają zgodę na samodzielne opuszczenie świetlicy 
przez dziecko: 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczanie świetlicy szkolnej przez moje dziecko o 

godzinie ( wpisać godzinę ) ……………………..….. i ponoszę odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

dziecka podczas jego samodzielnego powrotu do domu. 

………………………………………. 

 

                                                                                                                           podpis rodziców / prawnych opiekunów  

 



 

Czy dziecko będzie korzystało z odwozu / dowozu szkolnego? 

NIE 

TAK……………………………………………………………………………………………………. 

       

*)  "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.".  
Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, 
zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. (art. 233 §1 kodeksu karnego)  
Przepisy § 1stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania 
oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 233 §6 kodeksu karnego). 

 

 

 

 

 

Data ……………………                                      .Podpis rodzica/opiekuna prawnego………………………………………….. 


