WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JAWORZE
ROK SZKOLNY 2022/2023
I. Dane osobowe:
Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………….
Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………
Adres zamieszkania ucznia …………………………………………………………………
……….-………….

…………………………………………

Imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) …………………………………........
………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania rodziców (prawnych opiekunów) ……………………………………..
……..-…………...

…………………………………………

II. Telefony kontaktowe
Telefon komórkowy matki (opiekuna prawnego) ……………………
Telefon komórkowy ojca (opiekuna prawnego) ……………………..
III. Uzasadnienie przyjęcia do świetlicy – oświadczenie rodziców/opiekunów
Oświadczam, że niezbędne jest uczęszczanie mojego dziecka/podopiecznego do
świetlicy szkolnej z powodu obowiązków wynikających z pracy zawodowej obojga
rodziców/opiekunów.
Oświadczam, że w chwili obecnej jestem zatrudniony(a) w wymienionym poniżej
zakładzie pracy na czas określony/nieokreślony i aktualnie nie przebywam na urlopie
macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym.
Miejsce pracy matki/prawnego opiekuna, nr telefonu:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Miejsce pracy ojca/prawnego opiekuna, nr telefonu:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Jawor, dnia ………………………

…………………………

………………………..

podpis matki/prawnego opiekuna

podpis ojca/prawnego opiekuna

IV. Dni i godziny pobytu dziecka w świetlicy:
poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek
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V. Dane o zdrowiu dziecka (okulary, aparaty, choroba, przyjmowane leki, inne
mające wpływ na proces opiekuńczy w szkole):
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
VI. Szczególne zainteresowania lub uzdolnienia dziecka:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
VII. Informacje dla rodziców na temat obowiązujących zasad w świetlicy w celu
zapewnienia uczniom bezpiecznego pobytu:
1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej doprowadzane są i odbierane przez
rodziców/opiekunów z sali świetlicowej.
2. Rodzice zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy szkolnej (6:30 – 16:00)
3. W razie nie odebrania ucznia ze świetlicy szkolnej w godzinach jej pracy oraz braku
kontaktu z jego rodzicami/opiekunami, dziecko może zostać przekazane pod opiekę
odpowiednim organom.
4. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców/opiekunów lub osoby przez nich
upoważnione na piśmie. Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do zgłoszenia
odbioru wychowawcy świetlicy.
5. W przypadku odbierania dziecka ze świetlicy przez osoby inne niż rodzic/opiekun
wymagane jest pisemne upoważnienie od rodziców, w którym należy podać imię,
nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dziecka oraz datę odbioru.
6. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu wymagane jest pisemne
oświadczenie rodzica/opiekuna.
VIII. Oświadczenia:
1. Świadomy/-a/ odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych (zgodnie
z art.233 kodeksu karnego), oświadczam, że podane przeze mnie dane i informacje są
zgodne ze stanem faktycznym.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w tym wizerunku) uczniów i
rodziców oraz opiekunów prawnych w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 650 ze zm.), m.in.:
przyjęcia dziecka do szkoły, realizacja zadań oświatowych, zapewnienia
bezpieczeństwa dziecka w czasie pobytu w szkole, umożliwienia dziecku korzystania
z pełnej oferty szkoły, realizacji działań promocyjnych szkoły a także w związku
z utrzymaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w
którym przetwarzana jest wszelka dokumentacja związana z procesem edukacji.
3. Zobowiązuję się do:
 zapoznania się i przestrzegania regulaminu świetlicy SP nr 2,
 współpracy z wychowawcami świetlicy w sprawach dotyczących pobytu
i funkcjonowania mojego dziecka,
 punktualnego odbierania dziecka.
Jawor, dnia ……………………

………………………………………...
(Czytelny podpis matki/opiekuna)
…………………………………………………
(Czytelny podpis ojca/opiekuna)

Bardzo dziękujemy za wypełnienie kart. Informacje zostaną wykorzystane do
zapewnienia Państwa dziecku jak najlepszych warunków pobytu w naszej placówce.
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DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
Komisja kwalifikacyjna pozytywnie/negatywnie* rozpatrzyła wniosek o
przyjęcie

ucznia

…………………………………………do

świetlicy

szkolnej

działającej w Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworze.
……………………………………….
*niepotrzebne skreślić

Zgoda
Wyrażam zgodę, aby moje dziecko ……………………………………….. (imię i nazwisko
dziecka) data urodzenia………………...…….odbierały ze świetlicy szkolnej wymienione
poniżej osoby:
1. ...........................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................
Biorę odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.
..............................................................
Miejscowość i data

.........................................................................................................
Podpis matki (prawnego opiekuna), ojca (prawnego opiekuna)

REGULAMIN ŚWIETLICY SP 2 w Jaworze
- czyli jak bawić się w świetlicy, aby nikt przez Ciebie nie płakał
Uczeń:
1. Traktuje świetlicę jak swój własny pokój.
2. O każdym wyjściu informuje wychowawcę.
3. Bierze aktywny udział w zajęciach organizowanych przez wychowawcę.
4. Uznaje, że biurko i wszystko, co na nim leży, jest własnością wychowawcy – strefa nietykalna.
5. Używa słów miłych dla ucha, takich, które sam chciałby słyszeć pod swoim adresem. Natomiast
słów, które mogą kogoś zranić (przezwisk) – świadomie unika.
6. Dba o czystość, estetykę, a także o wszystkie sprzęty w pomieszczeniu, segreguje papier.
7. Po skończonej zabawie odkłada wszystkie przedmioty na miejsce i pozostawia je w świetlicy.
8. Przychodzi punktualnie na zajęcia.
Wychowanek jest zobowiązany do:
1.Przestrzegania regulaminu świetlicy.
2.przestrzegania zasad współżycia w grupie.
3.Pomagania słabszym.
4.Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy.
5.Ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.
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Akceptuję zasady funkcjonowania świetlicy.

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

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

podpis dziecka

podpis rodzica/opiekuna prawnego

Jawor, dnia ...........................................

Prośba wychowawcy świetlicy
Proszę o wyposażenie dziecka w podstawowe przybory plastyczne (kredki bambino lub pastele olejne,
farby plakatowe lub akrylowe, blok rysunkowy, blok techniczny, kartki ksero).Chętnie przyjmiemy
również zabawki, gry, sprzęt sportowy (piłki, skakanki), którymi dziecko już się nie bawi w domu. W
ten sposób można ocalić je od wyrzucenia i jednocześnie uatrakcyjnić pobyt w świetlicy innym
dzieciom. W świetlicy wszystko się przyda.

Oświadczenie*
Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót ze świetlicy szkolnej do domu
mojego dziecka…………………………………………….…… (imię i nazwisko dziecka)
data urodzenia…………………. ucznia klasy. …….w dniach…………………………………
o godzinie…………... ……………………

Biorę odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.

..............................................................
Miejscowość i data

.........................................................................................................
Podpis matki (prawnego opiekuna), ojca (prawnego opiekuna)

* Dotyczy uczniów, którzy ukończyli siódmy rok życia.
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