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WNIOSEK RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 
o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lutyni 

w roku szkolnym 2020/2021 
 

CZĘŚĆ A (wypełnia rodzic/prawny opiekun) 
I. Deklarowane terminy uczęszczania dziecka do świetlicy szkolnej: 

od ……………………………………………………...   do ………………………………………………… 
  (dzień, miesiąc, rok)      (dzień, miesiąc, rok) 
od ……………………………………………………...   do ………………………………………………… 
   (godzina)       (godzina) 
Dziecko dojeżdżające będzie korzystało z powrotu do domu autobusem szkolnym: TAK  NIE    
                 (właściwe zakreślić) 

___________________________________________________________________________ 
II. Dane osobowe: 

Imię/imiona i nazwisko dziecka: …………………………………………………………………………………….… 
Data i miejsce urodzenia dziecka: …………………………………………………………………………………… 
Nr PESEL dziecka: ………………………………………………………………………………………………..……. 
Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów dziecka: 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adres zamieszkania dziecka: ……………………………………………………………………………………….… 
Klasa: …………………………………………………………………………………………………………………… 
Nr telefonów kontaktowych rodziców/prawnych opiekunów dziecka: 
Matka/prawna opiekunka:    Ojciec/prawny opiekun:   
tel. kom. ………………………………………  tel. kom. …………………………………... 
tel. stacjonarny (domowy) …………………..  tel. stacjonarny (domowy) ………………. 
tel. służbowy (w miejscu pracy)   tel. służbowy (w miejscu pracy) 
…………………………………………………  ……………………………………………… 

___________________________________________________________________________ 
III. Informacje o stanie zdrowia dziecka: 

Czy dziecko cierpi na choroby przewlekłe (np. astma, alergie, padaczka, inne – jakie?)? 
(jakie?)……………………………………………………………………………………………………………………. 
Czy ze względu na stan zdrowia dziecka istnieją przeciwwskazania do jego udziału w określonych formach 
zajęć w świetlicy? (jakich?) ……………………………….................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Inne istotne informacje dotyczące dziecka ze względu na stan jego zdrowia ………........................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………….………. 

…………………………..………………………… 
             (miejscowość i data, podpisy rodziców/prawnych opiekunów) 

____________________________________________________________________________ 
IV. Oświadczenia i upoważnienia: 

Oświadczam/y, że  jako rodzic/e lub prawny/i opiekun/owie, upoważniam/y następujące osoby do odbioru 
mojego/naszego dziecka ze świetlicy szkolnej: 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej Data urodzenia*  
lub 

seria i nr dowodu osobistego* 

  

  

  

  
 

…….….…………………………………………… 
             (miejscowość i data, podpisy rodziców/prawnych opiekunów) 

*„Data urodzenia” w przypadku upoważnienia osoby niepełnoletniej - która ukończyła przynajmniej 10 lat.                                   
*„Seria i nr dowodu osobistego” w przypadku upoważnienia osoby pełnoletniej. 
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Oświadczam/y, że  jako rodzic/e lub prawny/i opiekun/owie, zobowiązuję/emy się do niezwłocznego 
zgłaszania wszelkich zmian istotnych ze względu na uczęszczanie mojego/naszego dziecka                       
do świetlicy szkolnej zadeklarowanych w powyższym wniosku i w załącznikach nauczycielowi świetlicy 
osobiście lub telefonicznie. 

………………..…………………………………… 
             (miejscowość i data, podpisy rodziców/prawnych opiekunów) 

 

Oświadczam/y, że  jako rodzic/e lub prawny/i opiekun/owie zapoznałem/liśmy się i akceptuję/emy 
PROCEDURĘ PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ w SZKOLE PODSTAWOWEJ 
im. Jana Pawła II w LUTYNI w roku szkolnym 2020/2021 oraz aktualny REGULAMIN ŚWIETLICY 
SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Jana Pawła II w LUTYNI.  

.………………….………………………………… 
             (miejscowość i data, podpisy rodziców/prawnych opiekunów) 

 

Oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę na przetwarzanie moich/naszych i mojego/naszego dziecka danych 
osobowych dla potrzeb związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
szkoły zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 
1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

………………………..…………………………… 
             (miejscowość i data, podpisy rodziców/prawnych opiekunów) 

______________________________________________________________________________ 

V. Załączniki: 
Do wniosku załączam/y: 
1. Zaświadczenia o zatrudnieniu z zakładu pracy (dotyczy obojga rodziców/prawnych opiekunów). 
2. Inne (jakie?)………………………………………………………………………………..……………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
______________________________________________________________________________ 

VI. Podstawa prawna: 
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z póź. zm). 
• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110). 
• Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781). 
• Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                          

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych (RODO). 

 

CZĘŚĆ B (wypełnia szkoła) 
 
 

Data wpływu wniosku…………………………………………………………………………………………………………… 
 

CZĘŚĆ C (wypełnia szkoła) 
I. DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

Komisja rekrutacyjna, po rozpatrzeniu ustalonych kryteriów, przychyla się/nie przychyla się do wniosku 

rodziców/prawnych opiekunów o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Lutyni w roku szkolnym 2020/2021 z dniem ……………………………………………………………. 
 

…….………………………………………………… 
      (podpis przewodniczącego komisji rekrutacyjnej) 
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