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    Dane dziecka 

Nazwisko i imię dziecka 
 

Klasa  

Data urodzenia  

Adres zamieszkania  

 
    Rodzice/Prawni opiekunowie 

Nazwisko i imię ojca / prawnego opiekuna Nazwisko i imię matki / prawnego opiekuna 

  

Adres zamieszkania ojca / prawnego opiekuna Adres zamieszkania matki / prawnego opiekuna 

  

 
    Telefony kontaktowe 

Ojciec/opiekun prawny Matka /opiekun prawny 

Tel. stacjonarny  Tel. stacjonarny  

Tel. komórkowy  Tel. komórkowy  

Inny tel. kontaktowy  Inny tel. kontaktowy  

 
    Uzasadnienie ubiegania się o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej – oświadczenie rodziców 

Oświadczam, że pracuję zawodowo  i nie mogę 
zapewnić dziecku opieki przed i po lekcjach 

Data i czytelny podpis matki/ opiekuna prawnego 

 

 

Data i czytelny podpis ojca/ opiekuna prawnego 

 

 

 

Inne powody ubiegania się o opiekę świetlicową ............................................................................................... 

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

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

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 630 do rozpoczęcia zajęć      

lekcyjnych oraz po zakończeniu zajęć lekcyjnych do godziny 1630. 

 

         Deklarowane godziny, w których dziecko będzie przebywało w świetlicy 
              ( zmiana godzin uczęszczania dziecka do świetlicy wymaga złożenia podania do dyrektora szkoły  

                            i  będzie możliwa tylko po uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora): 

 

 Deklarowane godziny, w których dziecko będzie przebywało w świetlicy  

 

PONIEDZIAŁEK  

WTOREK  

ŚRODA  

CZWARTEK  

PIĄTEK  
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 Dodatkowe informacje o dziecku 

 
Inne informacje o dziecku mające wpływ na 
prawidłowość realizacji procesu opiekuńczego 
 
 
 
 

 

Czy dziecko będzie korzystało z obiadów w szkole ?            TAK/NIE 

Czy dziecko powinno odrabiać lekcje w świetlicy ?            TAK/NIE 

 

   Informacje na temat zasad bezpieczeństwa obowiązujących w świetlicy: 
 

1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej doprowadzane są i odbierane przez rodziców/opiekunów z sali świetlicowej. 

Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest doprowadzić dziecko do sali świetlicowej i wprowadzić je do środka. Wychowawca 

świetlicy odpowiada za jego bezpieczeństwo od czasu wejścia ucznia do świetlicy do momentu wyjścia ucznia ze świetlicy 

szkolnej. Obowiązkiem Rodzica/opiekuna jest każdorazowe poinformowanie wychowawcy o zabraniu dziecka ze świetlicy. 

2. W przypadku braku poinformowania szkoły o istotnych czynnikach mających wpływ na prawidłowość realizacji procesu 

dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczego, np. o przewlekłych chorobach wymagających zapewnienia dziecku szczególnej 
opieki, rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za nieprzekazanie nauczycielom świetlicy niezbędnych informacji. 

3. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów lub osoby przez nich upoważnione. 

4. Rodzice na początku roku szkolnego deklarują godziny w których dziecko będzie przebywało w świetlicy szkolnej. Zmiana 

godzin uczęszczania dziecka do świetlicy, wymaga złożenia podania do dyrektora szkoły i jest możliwa tylko po uzyskaniu 

pisemnej zgody dyrektora szkoły. 

5. Podanie o zmiany trybu odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej rodzice składają u wychowawców świetlicy. 

 

 

 Zobowiązuję się, do: 
 
1. Zapoznania się i przestrzegania Regulaminu, który obowiązuje w świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 15 w Szczecinie. 
2. Współpracy z wychowawcami świetlicy w sprawach dotyczących pobytu i funkcjonowania dziecka. 

3. Złożenia podania do dyrektora szkoły w przypadku zmian deklarowanych godzin uczęszczania dziecka do świetlicy szkolnej. 

4. W przypadku zmiany numerów kontaktowych zobowiązuję się do dokonania stosowanych zmian w złożonych dokumentach. 

 

 
  Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 
 

  Szczecin, dnia …………………………… 

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

(Podpis matki / prawnego opiekuna) (Podpis ojca / prawnego opiekuna) 

 

 

 

 

 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie:  

https://cloud6c.edupage.org/cloud/do_odbioru_dziecka.pdf?z%3AQ1Qu01LJJXr0AOy8OvZxpiAb0YSuuQhprk0ax0C56rBa%2F2ylQa9d9PNXP88Qtnec oraz jest 

dostępna do wglądu w siedzibie szkoły.  

 
 

https://cloud6c.edupage.org/cloud/do_odbioru_dziecka.pdf?z%3AQ1Qu01LJJXr0AOy8OvZxpiAb0YSuuQhprk0ax0C56rBa%2F2ylQa9d9PNXP88Qtnec

