
 

…………………………………. 
       (imię i nazwisko wnioskodawcy) 

…………………………………. 
          

……………………………………….. 

            (adres zamieszkania) 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY 

 

Proszę o przyjęcie ..................................................................................., ucznia/uczennicy klasy ............., 
(imię i nazwisko dziecka) 

urodzonego/urodzonej dn. .............................................. do świetlicy od dnia .......................... 20........ r. 

 

I. DANE O SYTUACJI RODZINNEJ DZIECKA 

1. Rodzina pełna, niepełna*. Inna sytuacja ………………………………………………………………….. 

2. Dane o rodzicach (opiekunach) dziecka: 

Lp.  Dane ojca (opiekuna) Dane matki (opiekunki) 

1. Imię i nazwisko 
  

2. 
Nr telefonu 

kontaktowego 
  

3. 
Adres zakładu pracy,  
tel. zakładu pracy 

  

3. Osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka ze świetlicy: 

Lp. Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
Seria i nr dowodu 

osobistego 
Nr telefonu 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

4. Samodzielny powrót dziecka ze świetlicy do domu*: 

Tak, wyrażam zgodę i ponoszę odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka o godzinie:............... 

 ………………………………. 
(czytelny podpis) 

Nie wyrażam zgody na samodzielny powrót dziecka do domu. 

..……………………………... 
(czytelny podpis) 

 

II. INFORMACJE RODZICÓW O DZIECKU: 

1. Zainteresowania dziecka: …………………………………………………………………………………. 

2. Informacje o stanie zdrowia dziecka (choroby przewlekłe, przeciwwskazania do zabaw 

ruchowych): ……………………………………………………………………………………………… 

 Zobowiązuję się na bieżąco uaktualniać wszelkie informacje na wypadek jakichkolwiek zmian. 

3. Nr orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego: …………………………… 

 

 

 

Oświadczam, że zobowiązuję się do 

przestrzegania godzin pracy świetlicy. 

 

……..……………  ……………………. 

(data)       (czytelny podpis) 

* Niepotrzebne skreślić 

Pieczęć i podpis 

pracodawcy 
Pieczęć i podpis 

pracodawcy 



III. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY 
 

1. Zapisy dzieci do świetlicy na następny rok szkolny odbywają się do końca kwietnia roku szkolnego 

poprzedzającego. W wyjątkowych sytuacjach zapis dokonywany jest w trakcie roku szkolnego. 

2. Wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy należy składać najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku 

szkolnego. Wnioski muszą być potwierdzone pieczęcią z zakładu pracy obojga rodziców. 

3. Rodzice dzieci uczęszczających do świetlicy przy składaniu wniosku mogą dokonać jednorazowej 

wpłaty wpisowej w wysokości 40,00 zł za rok szkolny. Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup 

zabawek i artykułów papierniczych do świetlicy. 

4. Świetlica, jako pozalekcyjna forma wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły, zapewnia opiekę 

od godz. 7:00 do godz. 17:00 w dniach zajęć dydaktycznych. 

5. Nie podlega opiece wychowawców dziecko przebywające w szkole przed godz. 7:00, a także dziecko, 

które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do świetlicy.  

6. Świetlica jest organizowana dla uczniów, którzy bezpośrednio przed lub po zajęciach dydaktycznych 

nie mają zapewnionej opieki rodziców ze względu na czas ich pracy. 

7. Opieką świetlicową obejmuje się wyłącznie dzieci klas I–III oraz uczniów posiadających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego. 

8. Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie rodziców pracujących. 

9. Dzieci uczęszczające do świetlicy powinny być osobiście odbierane przez rodziców lub osoby przez 

nich upoważnione pisemnym oświadczeniem przed godziną 17:00. 

10. W przypadku złożenia przez rodziców oświadczenia określającego godziny samodzielnego powrotu do 

domu i stwierdzającego ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka zezwala się na 

samodzielny powrót do domu. 

11. Dziecko nie może opuścić świetlicy na telefoniczne polecenie rodzica. Rodzic nie może umawiać się  

z dzieckiem w szatni, przed szkołą, itp. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest 

powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.  

12. Rodzice zobowiązani są do powiadomienia wychowawców świetlicy o aktualnych chorobach 

i dolegliwościach dziecka. 

13. Dzieci objęte opieką świetlicy mają prawo do odpłatnego korzystania z obiadów w stołówce szkolnej. 

14. Zachowanie uczniów w świetlicy, ich prawa i obowiązki określa odrębny regulamin. 

 

 

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym i przyjmuję do 

wiadomości wyżej wymieniony regulamin świetlicy. Jednocześnie zobowiązuję się do jego 

przestrzegania w przypadku zakwalifikowania mego dziecka do świetlicy. 

 

 

 

 

 

Białystok, dnia ..................................     …………............................................. 
                                                                                                                            (podpis wnioskodawcy) 


