
                                                           Dyrektor                                                                                               

                                                           Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 189 

                                                           im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

                                                           w Warszawie 

                                                                                                                                                                                     

WNIOSEK O PRZYJECIE  DZIECKA DO ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2022/23                                                         

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do świetlicy w roku szkolnym 2022/23 

I.  Dane osobowe dziecka: 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………… Klasa…………………………………. 

Data i miejsce urodzenia…………………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………………………………. 

II.  Dane osobowe rodziców/opiekunów: 

Imię i nazwisko matki……………………………………………………… Nr telefonu……………………………. 

Imię i nazwisko ojca…………………………………………………………Nr telefonu…………………………….. 

III.  Dodatkowe informacje dotyczące dziecka:                                                               

Zainteresowania……………………………………………………………………………………………………………….. 

Choroby, alergie, orzeczenie psychologa itp. /jeżeli dziecko wymaga szczególnej opieki/ 

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

Odrabianie lekcji w świetlicy  tak/nie (właściwe podkreślić)                                                                               

Uwagi/prośby rodziców na czas pobytu dziecka w świetlicy………………………………………………. 

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

IV.  Odbieranie dziecka ze świetlicy: ( wypełnić  właściwy pkt/pkty) 

1. Do odbioru dziecka upoważniam następujące osoby: 

Imię i nazwisko                                                                   seria i nr dowodu osobistego 

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

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

 ……………………………………………………………………            …………………………………………………………… 

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

 



 

2. Dziecko będzie odbierane przez niepełnoletnie starsze rodzeństwo: 

Imię i nazwisko  siostry/brata………………………………………………………………………………………………. 

3. Dziecko będzie  wychodziło ze świetlicy samo o godzinie…………………………………………………. 

Oświadczam, że biorę całkowitą odpowiedzialność za  powrót mojego dziecka ze świetlicy do 

domu  zgodnie z powyższą deklaracją.                                                                                                       

Oświadczam, że dziecko będzie przyprowadzane i odbierane zgodnie z czasem pracy 

świetlicy w roku szkolnym 2021/22  tj. w godz. 7,00 – 17,30                                                                                                                                      

Jednorazowa lub stała zmiana dotycząca odbioru dziecka będzie akceptowana wyłącznie na 

pisemny wniosek rodziców ( oświadczenie, poprawka w karcie , wpis w dzienniczku, 

Librusie)                                                                                                                                                                              

V. Przybliżone godziny pobytu dziecka w świetlicy……………………………………………………………. 

VI. Wsparcie działalności świetlicy: ( zaznaczyć właściwy punkt  w przypadku zgody na 

udzielenie  pomocy rzeczowej lub finansowej)                                                                                                                                                              

1. Deklaruję dobrowolnie dostarczenie wyprawki : papier xero- 1 , blok techniczny biały – 2                                 

blok techniczny kolorowy- 1, papier lub blok papierów kolorowych – 2 , klej biurowy - 5                                   

farby akwarele – 1, farby plakatowe – 1, chusteczki higieniczne w pudełku – 2, chusteczki 

mokre – 1, kredki świecowe – 1, nożyczki (bezpieczne) - 1                                                

2. Deklaruję dobrowolnie wpłatę kwoty 50,00 zł.  jako równowartość wyprawki.                                                                                                             

VII. Promowanie osiągnięć  dziecka                                                                                                           

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody  (właściwe podkreślić) na rejestrowanie wizerunku 

dziecka podczas zajęć, konkursów, uroczystości organizowanych przez świetlicę i 

zamieszczanie ich w publikatorach. (strona internetowa, tablice, facebook, prasa, kronika). 

VIII. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:                                                                           

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia dziecka 

do świetlicy dla potrzeb realizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych zgodnie z Ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

IX. Oświadczenia                                                                                                                                      

1. Oświadczam, że  zapoznałam/em się z regulaminem świetlicy Szkoły Podstawowej z 

Oddziałami Integracyjnymi Nr 189  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie i 

akceptuję jego zapisy.                                                                                                                                                                       

2. Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie informacje są prawdziwe i zobowiązuję się do 

uaktualniania ich zgodnie ze stanem faktycznym.                                                                                                          

 

Warszawa dnia……………………………………………………. 

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

podpis matki/opiekunki prawnej                                        podpis ojca/opiekuna prawnego                                


