
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. WYBICKIEGO W WITNICY  

tel. 95 751 50 20 
NA ROK SZKOLNY ………….../…………… 

  
Imię i nazwisko dziecka ........................................................................................................................... 

Klasa ......................................................................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia ...........................................................................................................................  

Adres zamieszkania.................................................................................................................................... 
 

DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
 

 Matka / opiekun prawny Ojciec / opiekun prawny 

Imię i nazwisko   

Adres zamieszkania   

Tel. domowy/ 

komórkowy 

  

Potwierdzenie 

zatrudnienia 

(pieczątka zakładu pracy) (pieczątka zakładu pracy) 

Tel. zakładu pracy 
  

 

UWAGI O DZIECKU 
…………....................................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY 
 

Upoważniam następujące osoby do odbioru mojego dziecka: 
 

Nazwisko i imię telefon 

  

  

  

  

  

 

Biorę na siebie pełną odpowiedzialność za pobyt mojego dziecka pod opieką w/w osób po wyjściu  

ze świetlicy szkolnej. 

 

 

 

………………………………… 
(podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

 



Jeżeli dziecko będzie samodzielnie wracało do domu, proszę napisać oświadczenie : 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

 

………………………………… 
(podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

 

Czy dziecko będzie korzystało z dowozów szkolnych (dotyczy dzieci dojeżdżających)?  

Proszę wpisać X we właściwe pole: 

 

TAK    NIE  

 

 

Oświadczam, że o zwolnieniach dziecka z zajęć świetlicowych będę zawiadamiać pisemnie. Jednocześnie 

oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem świetlicy szkolnej oraz z Regulaminem dowozów 

udostępnionym na stronie internetowej szkoły www.zspwitnica.edupage.org lub w świetlicy szkolnej. 

Wyrażam zgodę na zebranie i przetwarzanie w/w danych.  

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o przyjęcie dziecka  

do świetlicy (tj. nazwiska i numerów telefonów osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy)  

w celu zapewnienia właściwej opieki oraz bezpieczeństwa dziecku. 

Oświadczam, iż posiadam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witnicy  

ul. Wiosny Ludów 14 (66-460) danych (nazwiska i numeru telefonu) podanych przeze mnie osób, które 

upoważniłam/łem do odbioru mojego dziecka z świetlicy szkolnej. 

                                                            ...................................................................... 
                                                                              czytelny podpis 

 
 

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witnicy ul. Wiosny Ludów14 (66-460)  dane 

kontaktowe e-mail zspwitnica@wp.pl.Dane przetwarzane są na podstawie ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., w celu stworzenia listy osób, które upoważnione  
są do odbioru dziecka z placówki. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do realizacji celu, maksymalnie do 
zakończenia danego roku szkolnego. Administrator nie udostępnia danych podmiotom trzecim. Osobie, której dane 

dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo dostępu do swoich danych, ich 

poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.  
 

 

DECYZJA KOMISJI W SPRAWIE PRZYJĘCIA 

Komisja postanawia  przyjąć/ nie przyjąć dziecko do świetlicy szkolnej. 

Uzasadnienie odmowy przyjęcia:  ………………………………………………………………………….………. 

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

Podpisy członków komisji: 

 

Dyrektor szkoły ………………………………….…………... 

Członkowie komisji      …………………………………………….. 

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

mailto:zspwitnica@wp.pl


WYCIĄG Z REGULAMINU ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W WITNICY 

Założenia organizacyjne 

1. Godziny pracy świetlicy: 

1) Świetlica czynna jest w dni pracy szkoły w godzinach od 7
00

 do 15
30

. 

2) W uzasadnionych przypadkach czas pracy świetlicy może ulec zmianie za zgodą Dyrektora szkoły. W razie 

zaistnienia takiego przypadku rodzice/opiekunowie zostaną powiadomieni poprzez wpisanie stosownej informacji  

w zeszycie kontaktowym. 

2. Zasady uczestnictwa uczniów w zajęciach świetlicy: 

1) Podstawą uczestnictwa ucznia w zajęciach prowadzonych w świetlicy szkolnej jest wniosek rodziców/opiekunów  

o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej, wypełniony według ustalonego wzoru stanowiący, załącznik do regulaminu. 

2) Wniosek składany jest w sekretariacie szkoły co roku w terminie określonym przez Dyrektora szkoły. 

3) W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice/opiekunowie zapoznają się i akceptują Regulamin świetlicy. 

4) Kwalifikację i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje komisja powołana przez Dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą: Dyrektor szkoły oraz członkowie komisji. 

5) W świetlicy szkolnej mogą również przebywać uczniowie skierowani do niej przez Dyrektora lub inną 

upoważnioną osobę (pracownika szkoły) w wyjątkowej sytuacji np. gdy istnieje nagła potrzeba zorganizowania 

zastępstwa  

za nieobecnego nauczyciela lub oczekiwanie dziecka na rozpoczęcie zajęć. 

3. Jeżeli dziecko jest pod opieką specjalisty (lekarz, terapeuta, psycholog), rodzic/opiekun zobowiązany jest 

poinformować pracowników świetlicy o zaleceniach do pracy z dzieckiem. 

4. Wykluczenie ucznia z zajęć świetlicy: 

1) W przypadku gdy uczeń sprawia kłopoty wychowawcze, nie szanuje sprzętu i wyposażenia świetlicy, opuszcza 

bez zgody rodziców/opiekunów zajęcia świetlicowe zostanie wpisana uwaga do dziennika zajęć świetlicy oraz zeszytu 

kontaktowego. 

2) W przypadku powtarzających się sytuacji nie zastosowania się do obowiązującego regulaminu, uczniowie 

zgłoszeni będą do wychowawcy klasy w celu wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji oraz 

powiadomienia/wezwania rodziców/opiekunów. 

3) Notoryczne niewłaściwe zachowanie wpłynie na obniżenie oceny z zachowania ucznia  i   usunięcie z listy 

uczestników świetlicy.  

4) Wniosek o usunięcie dziecka ze świetlicy przedstawia wychowawca świetlicy na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej. Rada podejmuje stosowną uchwałę. Rodzice dziecka karnie usuniętego ze świetlicy mogą po raz 

kolejny starać się o umieszczenie dziecka w świetlicy dopiero w następnym roku szkolnym. 

5. Zasady opuszczania i odbierania ucznia ze świetlicy: 

1) Dziecko ze świetlicy odbierają rodzice/opiekunowie lub osoba przez nich upoważniona. 

2) Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice we wniosku o przyjęcie dziecka na świetlicę.  

3) Wszelkie zmiany dotyczące opuszczenia świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do świetlicy w formie 

pisemnej podpisanej przez rodzica/opiekuna lub telefonicznie do sekretariatu szkoły. W przypadku braku takiej 

informacji od rodziców/opiekunów dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy. 

4) Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które nie zgłosiło się na świetlicę. 

5) W przypadku nieodebrania dziecka do zakończenia zajęć świetlicowych podjęte zostaną następujące działania 

profilaktyczne, udokumentowane w dzienniku zajęć świetlicy:  

a) przeprowadzana rozmowa w obecności wychowawcy klasy, 

b) przeprowadzona rozmowa w obecności Dyrektora szkoły 

6) Trzykrotne nieodebranie dziecka ze świetlicy o czasie daje skutek natychmiastowego skreślenia ucznia z listy 

podopiecznych świetlicy, o czym rodzice zostaną poinformowani na piśmie. 

7) Dzieci wychodzą na zajęcia lekcyjne samodzielnie. 

8) Jeżeli dziecko zapisane jest na zajęcia pozalekcyjne, które odbywają się na terenie szkoły, rodzice pisemnie 

powiadamiają o tym wychowawców świetlicy (jak również o zaistniałych zmianach np. godziny zajęć). Dzieci 

wychodzą na te zajęcia samodzielnie. 

9) Osoba odbierająca dziecko ze szkoły ma obowiązek zgłosić ten fakt wychowawcy świetlicy.  

6. Uczeń przestaje być wychowankiem świetlicy szkolnej po dostarczeniu pisemnej deklaracji rodziców/opiekunów  

z informacją o wypisaniu dziecka lub po wykluczeniu go z uczestnictwa w jej zajęciach. 

7. Świetlica nie odpowiada za zaginięcie czy zniszczenia własności dziecka nie powstałe z winy placówki. 

8. Dzieci dojeżdżające – odjeżdżają pierwszym odwozem po zakończonych zajęciach. W wyjątkowych sytuacjach  

o zmianie godziny odwozu rodzic jest zobowiązany poinformować wychowawcę świetlicy w formie pisemnej lub 

telefonicznej – sekretariat szkoły. 

 

Zapoznałem się z regulaminem świetlicy: 

 

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

             Data, podpis rodzica   


