
Warszawa, dnia……………………………………..   

                                                                                                                                                                                                                                         

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 189 

                                                                                                   Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

                                                                                                                     w Warszawie 

                                                                                                                ul. Dwóch Mieczy 5 

 

                                              WNIOSEK  O  PRZYJĘCIE  DZIECKA  DO  ŚWIETLICY 

Proszę o przyjęcie córki/syna ……………………………………………………………………… do świetlicy  szkolnej.                                                

1. Data  urodzenia uczennicy/ucznia……………………………………………………………………………………………..                                      

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

3. Imię i nazwisko matki /prawnego opiekuna/………………………………………………tel. ……………………….                                       

4.  Imię i nazwisko ojca /prawnego opiekuna/………………………………………………….tel. …………………………….. 

5. Oboje rodzice pracują zawodowo tak / nie    (właściwe podkreślić) 

6. Oboje lub jedno z rodziców pracuje w służbie zdrowia lub instytucji zapewniającej bezpieczeństwo 

w czasie pandemii   tak / nie      (właściwe podkreślić) 

5.  Informacje o uczennicy/uczniu ( zainteresowania, choroby , opinia lub orzeczenie psychologa ,                                        

inne ważne informacje niezbędne do podjęcia działań lub stosownej interwencji przez wychowawców). 

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

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

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

6. Prośby rodziców ( odrabianie lekcji, zwolnienie lub ograniczenie aktywności fizycznej itp. )                                                           

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

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

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

7.  Przybliżony czas pobytu dziecka w świetlicy :  godz. przyjścia ……………. godz. wyjścia………………                                           

8.  Upoważniamy następujące osoby do odbioru dziecka ze świetlicy: / Imię i nazwisko, nr D.O. ,                                                 

stosunek pokrewieństwa/ i oświadczamy, że ponosimy odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo                                         

w drodze do domu /dotyczy także niepełnoletniego rodzeństwa/.                                                                                                                                                                     

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

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

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

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

9. Wyrażamy zgodę na publikowanie wizerunku dziecka na terenie szkoły:  tak  / nie                                                           

10.  Dobrowolnie deklarujemy dostarczenie wyprawki szkolnej :  papier xero – 1,  blok techniczny            

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

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

lub kwoty 50 zł w celu zapewnienia materiałów do zajęć programowych.  tak/nie                                                                                     

11. Wyrażamy 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. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za                                            

złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

         

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

           Podpis matki/prawnego opiekuna                                                           Podpis ojca/prawnego opiekuna 


