Imię i nazwisko ucznia

Klasa

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY
w Szkole Podstawowej nr 28 w Poznaniu
Na rok szkolny………………………………

Proszę o przyjęcie

do świetlicy w Szkole
(imię i nazwisko dziecka)

Podstawowej nr 28 w Poznaniu.
I. Dane dziecka:
Data i miejsce urodzenia:

Pesel:

Adres zamieszkania:

Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów:

Telefony kontaktowe:
Matka/prawny opiekun dziecka:

Ojciec/prawny opiekun dziecka:

II. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zatrudnieniu:
Imię i nazwisko
Rodzica/opiekuna prawnego

Godziny pracy
zatrudnionego

Podpis rodzica/opiekuna
prawnego

Potwierdzenie z zakładu
pracy - pieczątka

III. Uzasadnienie ubiegania się o przyjęcie dziecka do świetlicy:

IV. Dziecko będzie przebywać w następujących godzinach (w przybliżeniu) w świetlicy:
Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

………………

…………………

…………………

……………….

……………….

V. Opuszczanie świetlicy przez dziecko (wypełnić według potrzeb):
UPOWAŻNIENIE
Upoważniam następujące osoby do odbioru ze świetlicy szkolnej mojego dziecka

.....................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

1. ...................................................

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

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

(imię i nazwisko upoważnionego)

(nr dokumentu tożsamości)

(pokrewieństwo wobec dziecka / inne)

2. ...................................................

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

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

3. ...................................................

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

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

4. ................................................... ..............................................
..............................................
Oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od chwili jego
odbioru ze szkoły przez wskazane wyżej osoby. Warunkiem wydania dziecka ze świetlicy szkolnej osobom
wyżej wymienionym jest potwierdzenie tożsamości przez wychowawcę (na podstawie dowodu osobistego,
prawa jazdy, paszportu).
………………………………………

……………………………………

(data, podpis matki/ prawnego opiekuna)

(data, podpis ojca/ prawnego opiekuna)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczanie przez moje dziecko

…………………………………

świetlicy szkolnej codziennie o godzinie…………../ w następujących

(imię i nazwisko dziecka)

dniach o godzinie…………………….............................................................................................................................................
Jednocześnie oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo
dziecka podczas jego samodzielnego powrotu.
………………………………………
(data, podpis matki/ prawnego opiekuna)

……………………………………
(data, podpis ojca/ prawnego opiekuna)

VI. Informacje dotyczące danych osobowych:
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie w celach związanych z przyjęciem i pobytem w
świetlicy mojego dziecka, danych osobowych moich i dziecka oraz upoważnionych do odbioru dziecka osób, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.

.……………………………………

……….…………….……………..

(data, podpis matki/ prawnego opiekuna)

(data, podpis ojca/ prawnego opiekuna)

VII. Zobowiązuję się do ścisłej współpracy z wychowawcami świetlicy. Oświadczam, że
zapoznałam/em się z regulaminem świetlicy szkolnej.
………………………………………
(data, podpis matki/ prawnego opiekuna)

……………………………………
(data, podpis ojca/ prawnego opiekuna)

