
Załącznik nr 1 do REGULAMINU ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy 

 w  Szkole Podstawowej nr 10 im. Stefana Żeromskiego w Koszalinie 

w roku szkolnym  20…./20…. 
 

 Wypełniony wniosek należy dostarczyć do świetlicy szkolnej do 23 czerwca. Po wskazanym terminie 

wnioski będą rozpatrywane indywidualnie. 

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie rodziców/opiekunów prawnych. 

 
1. Nazwisko i imię dziecka............................................................................................................................. 
2. Klasa……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. Data urodzenia.......................................................................................................................................... 
4. Miejsce urodzenia………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. Adres zamieszkania.................................................................................................................................... 
6. Dane rodziców / opiekunów prawnych:  
 

 
 

MATKA/OPIEKUN PRAWNY OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY 

IMIĘ I NAZWISKO   

ADRES ZAMIESZKANIA   

NUMER TELEFONU   

MIEJSCE PRACY   

GODZINY PRACY   

NUMER TELEFONU DO PRACY   

 

7. Osoby upoważnione do odbioru dziecka:  
 

IMIĘ I NAZWISKO NUMER DOWODU OSOBISTEGO 
 

STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA 

  Matka/opiekun prawny 

  Ojciec/opiekun prawny 

   

   

   

 

Upoważnienie w/w osób do odbioru dziecka ze świetlicy Szkoły Podstawowej nr 10 im. Stefana 

Żeromskiego w Koszalinie jest równoznaczne ze zgodą rodzica/opiekuna prawnego na przyjęcie 

odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka. 

Osoba nie będąca opiekunem prawnym a upoważniona do odbioru dziecka musi okazać się 

dokumentem ze zdjęciem. 



 

W przypadku ograniczeń prawnych dot. sprawowania opieki nad dzieckiem, odbioru dziecka 

rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do pisemnej informacji przekazanej wraz z wnioskiem. 

 

 

8. Proszę wstawić „X” we właściwym polu: 

�  Wyrażam zgodę na samodzielne wyjście mojego dziecka ze świetlicy szkolnej do domu 

o godzinie ……………………….……... 

�  Nie wyrażam zgody na samodzielne wyjście mojego dziecka ze świetlicy szkolnej do domu. 

9. Informacje o dziecku 

Stan zdrowia……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Zainteresowania dziecka……………………………………………………………………………………………………………………… 

W jakim zakresie oczekuje Pan(I) pomocy od nauczyciela świetlicy?........................................................ 

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

 

10. Zobowiązania 

• Zobowiązuję się do informowania o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym 

wniosku i ich uaktualniania. 

• Zobowiązuję się do przyprowadzania do świetlicy tylko zdrowego dziecka. 

• Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem świetlicy dostępnym na stronie internetowej 

www.sp10koszalin.pl i zobowiązuję się go przestrzegać. 

• Rodzice/opiekunowie prawni i osoby upoważnione zobowiązują się do punktualnego odbierania 

dziecka ze świetlicy (do godz. 16:15). 

• Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym Wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

• Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) administratorem danych jest Szkoła Podstawowa 

nr 10 im. Stefana Żeromskiego w Koszalinie. Mam świadomość przysługującego mi prawa 

wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. 

• Wyrażam zgodę na rejestrowanie podczas zajęć, uroczystości szkolnych i wykorzystanie 

wizerunku mojego dziecka przez Szkołę Podstawową  nr 10 im. Stefana Żeromskiego w 

Koszalinie do promowania działań związanych z  realizacją celów dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych na 

stronie internetowej oraz w środkach masowego przekazu w celu informacji i promocji Szkoły. 

 

 

 

Koszalin, dnia  ......................................................................................................................................... 

                            podpis matki / opiekuna prawnego                            podpis ojca / opiekuna prawnego  

 

 

 

 

Zapis do świetlicy szkolnej jest ważny przez jeden rok szkolny. 

 

 

 

 

 

 


