
Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku prosimy o uważne zapoznanie się z jego treścią. 

Czytelnie i kompletnie wypełniony wniosek należy złożyć w świetlicy szkolnej najpóźniej do dnia 

15.09.20……r. 

WNIOSEK 
o przyjęcie dziecka do świetlicy 

przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rogoźnie w roku szkolnym …………….. 

 

1. Nazwisko i imię dziecka……….……………………………………………… 

2. Data i miejsce urodzenia……….……………………………………………… 
3. Adres zamieszkania 

……………………………………………………………………………… 

4. Imię i nazwisko  matki………………………… tel. komórkowy .......................  
5. Imię i nazwisko ojca ……………………………… tel. komórkowy ……………….. 

6. Telefon do kontaktu w nagłym wypadku………..…………………………….. 
7. Adres e-mail, na który można przesyłać ważne informacje dotyczące pracy świetlicy  

wciągu roku szkolnego…………………………………………………………………. 

8. Dziecko będzie korzystało z opieki wychowawczej w świetlicy: 
(jeśli dziecko będzie przyprowadzane do świetlicy w godzinach porannych a następnie po zajęciach lekcyjnych będzie w świetlicy oczekiwało na przyjście 

opiekunów, należy zaznaczyć odpowiedź pierwszą i drugą ze wskazaniem orientacyjnej godziny odbierania dziecka) 

a. przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych 

b. po zakończeniu zajęć lekcyjnych do godziny…………………….. 
c. tylko w oczekiwaniu na zajęcia pozalekcyjne 

9. Dziecko będzie opuszczało świetlicę: 
( proszę zaznaczyć jedna odpowiedz ) 

a. samodzielnie o godzinie ………………………………………. 
( należy koniecznie wpisać konkretną godzinę, o której dziecko powinno wychodzić ze świetlicy) 

b. pod opieką 
( proszę o wypisanie wszystkich osób upoważnionych do odbierania dziecka ze świetlicy wraz ze wskazaniem stopnia pokrewieństwa czy rodzaju 

znajomości) 

 

Imię i nazwisko  

osoby upoważnionej 

Rodzaj pokrewieństwa  

lub znajomości 

 

Uwagi 

 

   

   

   

   

 

 

10. Inne uwagi rodziców pomocne w pracy z dzieckiem 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

11.Krótkie uzasadnienie składanego wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 



………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem świetlicy. 

 
 Oświadczam, że przedstawione przeze mnie w niniejszym wniosku informacje są zgodne ze stanem 

faktycznym. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych /danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki zgodnie z Ustawą               

o ochronie danych  osobowych z 29.08.1997 r. (Dz. U. 2015. poz. 2135). 

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o tym, że administratorem moich danych 

jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie oraz o przysługujących mi 

na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. uprawnieniach, w tym                  

o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz o prawie do ich poprawiania. Oświadczam 

również, że podałam/łem moje dane osobowe dobrowolnie.  
 

 

Rogoźno, dnia…………………. 
Podpisy obojga rodziców 

 
…………………………………  

 

………………………………… 

 

 

 

Decyzja komisji kwalifikacyjnej w sprawie przyjęcia dziecka do świetlicy: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Rogoźno, dnia …..…………. 

 

 

………..………………………………… 

podpis Przewodniczącego Komisji 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
 

 

 

1. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 6.45 – 16.30 

2. Jedynie w przypadku dużej ilości zgłoszeń pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy 

mają dzieci, których rodzice pracują. 

3. W czasie pobytu w świetlicy dzieci mają zapewnioną opiekę nauczycieli, 

uczestniczą zgodnie z planem pracy i wspólnie ustalonym rozkładem dnia 

w ciekawych formach zajęć świetlicowych. 

4.  Dzieci będące pod opieką wychowawcy nie mogą samowolnie opuszczać świetlicy 

5. W przypadku konieczności wyjścia dziecka do domu samodzielnie (pomimo innego 

zapisu w karcie zgłoszenia) dziecko zobowiązane jest przedłożyć pisemną prośbę  

o zwolnienie, opatrzoną podpisem rodziców lub opiekunów 

6. W czasie zajęć uczniowie winni przestrzegać porządku oraz bezpiecznie i kulturalnie 

zachowywać się wobec innych. 

7. Po skończonych zajęciach dzieci pozostawiają za sobą porządek. 

8. Sprzęt świetlicowy należy szanować, a zauważone uszkodzenie zgłaszać 

wychowawcy świetlicy. W przypadku zniszczenia rodzic zobowiązany jest do 

uregulowania strat zgodnie zapisem w statucie szkoły. 

9. Postępowanie dziecka w świetlicy ma wpływ na ocenę z zachowania. 

10. W świetlicy obowiązuje obuwie zmienne.  

11. Kurtki i obuwie zmienne uczniowie pozostawiają w szatni świetlicowej. 

12. Uczniowie naruszający powyższe zasady mogą zostać wypisani ze świetlicy – 

decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor na wniosek wychowawcy świetlicy 

13. Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są, do odbioru dziecka do godziny określonej 

w p. 1 niniejszego regulaminu. Niestosowanie się do tego punktu regulaminu może 

skutkować wypisaniem dziecka ze świetlicy – decyzję w tej sprawie podejmuje 

Dyrektor na wniosek wychowawcy świetlicy. 

14.  Rodzice (opiekunowie) odpowiadają za przestrzeganie przez ich dziecko zapisów 

powyższego regulaminu. 

 

 

Telefon kontaktowy do świetlicy szkolnej  695-087-148 

 
 


