
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAMNICY 
Uwaga: kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka. 

Część I 
Dane osobowe dziecka: 
1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………. Klasa …………………………………... 
2. Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………………………………….. 
3. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………………….. 
Dane rodziców/prawnych opiekunów dziecka (w przypadku zmian, należy uaktualnić): 
1. Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna ……………………………………………………………………………………. 
2. Telefon kontaktowy ojca/prawnego opiekuna …………………………………………………………………………….. 
3. Imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna …………………………………………………………………………………. 
4. Telefon kontaktowy matki/prawnego opiekuna …………………………………………………………………………... 
5. Adres zamieszkania rodziców ………………………………………………………………………………………………………. 
6. Dodatkowe informacje o dziecku – stan zdrowia, szczególne zainteresowania, 
itp. …………………………………………………………………………………………………………………………………………...……
……… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 
7.Czy dziecko będzie samodzielnie wracać do domu? Proszę zaznaczyć „x” 
(Pamiętać należy, że według przepisów: dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy szkolnej 
oraz nie może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia) 

TAK NIE 
Jeśli TAK, to rodzic ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczny powrót dziecka do domu. 
Jeśli NIE, to proszę podać osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy. (imię i nazwisko, 
stopień pokrewieństwa, numer telefonu): 
• …………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
•……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
•……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
8. Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu: 
Oświadczam, że w godzinach ………………. - ……………….. pracuję zawodowo poza domem. 
 

                 ………………………………………………… podpis ojca/opiekuna prawnego 
 

Oświadczam, że w godzinach ………………. - ……………….. pracuję zawodowo poza domem.            
 

    ………………………………………………… podpis matki/opiekuna prawnego 
 

9. Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem 
faktycznym. 

 
 
 

………………………………………………..                                               ...……….…………………………………………………. 
data                                                                              podpisy rodziców/prawnych opiekunów 

10. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem oraz aneksem do regulaminu świetlicy, 
które zostały zamieszczone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Jamnicy. 
 

 
 

………………………………………………..                                               ...……….…………………………………………………. 
data                                                                              podpisy rodziców/prawnych opiekunów 



Część II 
Rodzice/ prawni opiekunowie przyjmują do wiadomości, że: 
1. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. 
2. Nie podlega opiece dziecko, które nie dotrze do świetlicy. 
3. Obowiązkiem dziecka jest zgłoszenie nauczycielowi swojego przyjścia na świetlicę. 
4. Dziecko przebywające na świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania zasad zachowania na 
świetlicy oraz czynnego udziału w zajęciach. 
5. Odbierać dziecko mogą jego rodzice/prawni opiekunowie lub osoby wskazane przez rodzica we 
„Wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy”. 
6. Każda osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest ten fakt zgłosić wychowawcy. 
7. Uczniowie posiadający pisemną zgodę rodziców mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do 
domu, po zgłoszeniu wyjścia wychowawcy. 
8. Rodzice, których dziecko samodzielnie wraca do domu, ponoszą pełną odpowiedzialność za jego 
bezpieczeństwo. 
9. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą 
powiadomić wychowawców pisemnie (z datą i podpisem). 
 
Oświadczam, że akceptuję w/w ustalenia 

 
 

Jamnica, dnia……………………………………..                                   …………………………………………………………….. 
podpis rodziców/prawnych opiekunów 

 
Część III (wypełnia komisja kwalifikacyjna) 
1. Wynik kwalifikacji dziecka: pozytywny/negatywny (niepotrzebne skreślić) 
2. Powód odmowy przyjęcia dziecka na świetlicę:  
  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 Jamnica, dnia ………………………………..                                                                     Komisja kwalifikacyjna: 
 

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

 
3. Odwołanie rodziców/prawnych opiekunów: tak / nie (niepotrzebne skreślić) 
4. Decyzja komisji po odwołaniu: pozytywna / negatywna (niepotrzebne skreślić) 
 
 
 
Jamnica, dnia ………………………………..                                                                      Komisja kwalifikacyjna: 
 

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


