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Numer ewidencyjny wniosku (wypełnia szkoła) ……………………. 

 

 

 
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
 

 

 

 

Proszę o przyjęcie ……………………….……..................…... urodzonego/ej ………......…….……      
   ( imię i nazwisko ucznia)                             (data urodzenia) 

 

ucznia/uczennicy klasy ……. , w roku szkolnym  ……………… na zajęcia świetlicowe. 

     

 

Uzasadnienie - powód ubiegania się o przyjęcie dziecka do świetlicy: 

 

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

 

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

 

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

  

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

 

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

 

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

 

 

Dane o sytuacji rodzinnej dziecka: 

Miejsce zamieszkania ucznia  

Imiona i nazwiska rodziców/ 

prawnych opiekunów 
 

Telefony kontaktowe  

Rodzina (pełna, niepełna)  

 

 

Dane o zatrudnieniu rodziców/prawnych opiekunów: 

Miejsce pracy 

matki/prawnego 

opiekuna 

 
Godziny 

pracy 
 

Miejsce pracy 

ojca/prawnego 

opiekuna 

 
Godziny 

pracy 
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Dodatkowe informacje: 

Ogólny stan zdrowia dziecka (choroby przewlekłe, wady rozwojowe, alergie, przyjmowane leki,  

inne mające wpływ na proces opiekuńczy w szkole) 

 

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

 

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

 

Informacje o dziecku lub rodzinie, które należy uwzględnić przy podejmowaniu 

decyzji o przyjęciu:  

 

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

 

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

 

 

Załączniki do wniosku: 

 Zaświadczenie z miejsca pracy matki/prawnego opiekuna 

 Zaświadczenie z miejsca pracy ojca/prawnego opiekuna 
(na zaświadczeniu: okres zatrudnienia, wymiar zatrudnienia, godziny pracy; prowadzący działalność 

gospodarczą dodatkowo składają zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej) 

 

 Inne …………………………………………………………………………………………… 

 
Oświadczenia: 

1. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych dla potrzeb wynikających z zasad i trybu rozpatrywania 

wniosku, jak również w zakresie  działalności wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej szkoły  

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016) 

 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000). 

 

KOMPLET DOKUMENTÓW STANOWI WNIOSEK Z ZAŁĄCZNIKAMI 

 

 

Zagościniec, dnia …………………..….    ..………………..........………………….. 
         (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

 
 

WYPEŁNIA SZKOŁA 

 

Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej: 

Komisja na posiedzeniu w dniu ............................................  

 zakwalifikowała dziecko do świetlicy 

 nie zakwalifikowała dziecka do świetlicy z powodu .............................................................. 
 

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

 
 

Podpis przewodniczącego Komisji  ..................................................................................................... 

 

Podpisy członków Komisji  ..................................................................................................... 


