
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

WNIOSEK ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Gimnazjum im Jana Pawła II w Daleszycach 

na rok szkolny ……………./……………………… 

 

1. Imię i nazwisko dziecka……………………………………….  klasa........................... 

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

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

4. Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego  Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego 

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

5. Miejsce zamieszkania (jeśli jest inne niż dziecka) 

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

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

6. Miejsce pracy matki/prawnego opiekuna  Miejsce pracy ojca/prawnego opiekuna 

…………………………………      …………………………………………. 

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

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

7. Czas pracy matki/prawnego opiekuna  Czas pracy ojca/prawnego opiekuna 

…………………………………   …………………………………………. 

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

8. Numer telefonu, pod którym w czasie pobytu ucznia jest dostępna: 

a) matka/prawny opiekun………………………………….. …………………………..                        

b) ojciec/prawny opiekun……………………………………………………………….. 

Każdą zmianę numeru należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy świetlicy. 

9. Dziecko będzie przebywać w świetlicy szkolnej: 

Przed lekcjami w godzinach…………………………….... 

Po lekcjach w godzinach………………………………….. 

Uczeń może opuścić świetlicę szkolną za zgodą wychowawcy świetlicy. W momencie 

opuszczenia budynku szkolnego rodzic/opiekun prawny bierze pełną odpowiedzialność za 

swoje dziecko. 

10. Charakterystyka dziecka (zainteresowania, uzdolnienia, itp.) 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

11. Proszę zaznaczyć, jaką formą zajęć świetlicowych byliby Państwo zainteresowani: 

a) rekreacyjno-sportowe                  

b) literackie                                       

c) zajęcia w kącikach zainteresowań 

d) odrabianie prac domowych i pomoc w nauce 

e) zajęcia przyrodnicze 

f) artystyczne 

g) inne (jakie?)………………………………………………………………………… 

12. Uwagi dotyczące stanu zdrowia dziecka (prosimy podać, na jakie przewlekłe choroby 

choruje dziecko, jakie leki przyjmuje, czy ma jakieś specjalne potrzeby, itp. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

13. Zobowiązuję się do: 

a) zapoznania mojego dziecka z regulaminem świetlicy 



b) współpracy z wychowawcą świetlicy 

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

Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gimnazjum im. Jana Pawła II  

w Daleszycach w celu zapewnienia bezpieczeństwa mojemu dziecku. 

                                                                                     

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

                                                               Podpisy rodziców/ prawnych opiekunów 

 

Oświadczenia 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo naszego dziecka od 

momentu opuszczenia przez niego świetlicy szkolnej.                                                                                                           

…………………………………………….. 

                                                                          Podpisy rodziców/opiekunów prawnych 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

Rezygnacja z udziału ucznia, który musi przebywać w szkole ze względu na czas pracy 

jego rodziców/ucznia dojeżdżającego w zajęciach świetlicowych 

 

Rezygnuję z udziału mojego syna/córki ……………………………………… 

ucznia/uczennicy klasy …………………….. Gimnazjum im Jana Pawła II w Daleszycach  

z zajęć w świetlicy szkolnej od……………. do……………... i w konsekwencji,  

z dojeżdżania autobusem szkolnym. W momencie opuszczenia budynku szkolnego przez 

moje dziecko biorę za nie pełną odpowiedzialność w drodze do domu, jak i w godzinach, 

kiedy powinno być w szkole zgodnie z rozkładem jazdy autobusu szkolnego.  

 

…………………………………………….. 

                                                                          Podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 


