WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY
w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu
w roku szkolnym …………………………………………
Proszę o przyjęcie mojego dziecka .........................................................................................
ur. ………………………...... w …………………………..…ucznia kl. ……… do świetlicy
w roku szkolnym ……………….ze względu na: (zaznaczyć odpowiedni punkt)
1. Czas pracy rodziców/prawnych opiekunów:
Ojca w godzinach od ………. do ………., innych ……………………………………...
Matki w godzinach od ………. do ………., innych …………………………………….
2. Organizację dojazdu do szkoły,
3. Inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole ……………………..……
………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………..
W związku z powyższym, moje dziecko przebywać będzie w świetlicy w poszczególnych
dniach w godzinach:
Poniedziałek od ….… do ………, wtorek od ……… do ….…, środa od ….…. do ……...,
czwartek od ……… do ………, piątek od ……… do ……… .
I.

Dane dziecka i rodziców/prawnych opiekunów

Adres zamieszkania dziecka
…………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna,
…………………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania, jeśli jest inny niż dziecka
………………………………………………...…………………………....................................
nr tel. kontaktowego ……………………………………………………………………………
Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna,
………………………………………………………………………...............

Adres zamieszkania, jeśli jest inny niż dziecka
…………………………………………………..………………………....................................
nr tel. kontaktowego ……………………………………………………………………………
II. Inne informacje o dziecku, które rodzic/ prawny opiekun uzna za ważne, np.: wymaga
szczególnej uwagi ze względu na: chorobę, przyjmowane leki, okulary itp.
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku dane są zgodne
z aktualnym stanem faktycznym.(Zgodnie z art.233.§1 Kodeksu karnego Dz. U. z 1997 r. 88, poz.553
z późniejszymi zmianami).
Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Bezrzecze, dnia ……………………

………………...................
(podpis rodziców lub opiekunów)

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dotyczące odbioru dziecka
ze świetlicy
1. Do odbioru dziecka …………………………………….………………. upoważniam/y
następujące osoby:
L.p.

Nazwisko i imię

Stopień pokrewieństwa

Seria i nr dowodu osobistego

1
2
3
4
5
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka
od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.
Jeżeli z uwagi na nieprzewidziane okoliczności dziecko będzie odbierane przez inną
niż wyżej wymienione osoby, osoba ta zobowiązana jest do przedstawienia pisemnego
oświadczenia/upoważnienia rodzica/prawnego opiekuna dziecka wg załącznika nr 2.
Upoważniona osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest posiadać przy sobie dokument
tożsamości.
W przypadku wątpliwości prawdziwość upoważnienia może być weryfikowana telefonicznie
z rodzicem/prawnym opiekunem dziecka.

2. Moje dziecko może samodzielnie wracać do domu w poszczególnych dniach tygodnia
o godzinie:
1) poniedziałek godz. ….…, wtorek godz. ………, środa godz. ….…., czwartek godz.
……, piątek godz. ……… .
2) od poniedziałku do piątku o godz. …… .
Oświadczam, że podane przeze mnie w niniejszej karcie informacje są prawdziwe
i zobowiązuję się do uaktualnienia ich zgodnie ze stanem faktycznym.
Wyrażamy zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych
z przyjęciem i pobytem naszego dziecka w świetlicy, danych osobowych naszych i dziecka oraz
upoważnionych do odbioru dziecka osób, przez Dyrektora PSP w Bezrzeczu zgodnie z Ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
Bezrzecze, dnia ……………………

…………….......................
(podpis rodziców lub opiekunów)

Oświadczenie-upoważnienie rodziców/prawnych opiekunów
dotyczące odbioru dziecka ze świetlicy
Niniejszym upoważniam Pana*/Panią* …………………………………………………
(imię i nazwisko)

Legitymującego*/legitymującą* się dowodem osobistym:
………………………………………………...............................................................................
do odbioru mojego dziecka …………………………………………………………… kl. ……
(imię i nazwisko)

w dniu ……………………………… ze świetlicy.
Bezrzecze, dnia ……………………

……………......................
(podpis rodziców lub opiekunów)

*niepotrzebne skreślić

Oświadczenie rodzica
Imię i nazwisko rodzica* …………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania rodzica* …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że:
1) jestem zatrudniona/zatrudniony na podstawie umowy o pracę/o dzieło/zlecenia** na czas
od ……………………. do ………………………w ……………………….……………
……………………………………………………………………………………………...……
(nazwa i adres zakładu pracy)

w pełnym/niepełnym wymiarze**;
2) uczę się w trybie dziennym** ……………………………………………………………;
(nazwa i adres szkoły/uczelni)

3) prowadzę gospodarstwo rolne**;
4) prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą**.
Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………………………
(data i podpis osoby składającej oświadczenie)

* rodzice - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby
(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem
** odpowiednie należy podkreślić

