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WWW   SSSZZZKKKOOOLLLEEE   PPPOOODDDSSSTTTAAAWWWOOOWWWEEEJJJ   IIIMMM...    JJJAAANNNAAA   PPPAAAWWWŁŁŁAAA   III III    WWW   DDDOOOBBBRRRYYYNNNIIINNNIIIEEE   
 
 

Ja, niżej podpisana/y spełniając kryterium naboru deklaruję udział mojego dziecka w zajęciach świetlicowych 
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobryninie w roku szkolnym ……… / ……… 

  
Imię i nazwisko dziecka …………................................................................................................. .............................. 

Data urodzenia …………............................................................................................................................. ................ 

Imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) ……………................................................................................. 

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

Miejsce zamieszkania …………..................................................................................................................................  

Telefon domowy …………...................... komórkowy: mama................................... tata ………............................... 

Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest oczekiwanie na autobus szkolny przez dojeżdżających uczniów lub 

praca zawodowa obojga rodziców/prawnych opiekunów. 

Oświadczenie o miejscu zatrudnienia (nazwa i miejsce zakładu pracy – pieczęć zakładu pracy potwierdzająca 

zatrudnienie) 

matka……………………………………………………………………….……………………………………………………. 

 

ojciec ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Inne uzasadnione przypadki np. oczekiwanie na autobus szkolny, rodzeństwo (podać, jakie) ………………………. 

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

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

Dni i godziny pobytu dziecka w szkole w trakcie zajęć świetlicowych (proszę określić) 
 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

w poniższym wierszu proszę określić godziny pobytu dziecka 

     

           

Oświadczam, iż po zajęciach określonych wyżej w danym dniu odbiorę dziecko osobiście lub wskazana 
przeze mnie poniżej osoba. W przypadku wskazania innej osoby proszę podać jej imię i nazwisko oraz nazwę, 
numer i serię dokumentu tożsamości a także jej zgodę na odbiór dziecka oraz przetwarzanie danych osobowych. 
 

Lp. 
Imię i nazwisko wskazanej osoby oraz rodzaj, numer 

i seria dokumentu tożsamości 
Podpis wyznaczonej osoby do odbioru dziecka oraz zgoda 

na odbiór dziecka  

1. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. 

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym przyjmuję 

do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w niniejszym zgłoszeniu, w szkolnych 

systemach informatycznych oraz dokumentacji szkolnej w celu prowadzenia procedury związanej z ewidencją naboru oraz 

dokumentacją przebiegu zajęć. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla celów związanych 
z rekrutacją do klasy pierwszej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity 
Dz. U. 2018, poz. 1000 z późniejszymi zmianami).   

 
W związku z powyższym mam świadomość o celu zbierania tych danych, prawie wglądu do swoich danych oraz 

możliwości ich poprawiania.                              
                                                                                          ………………………………………………………………………………. 
Dobrynin, dnia ………………………………………            ……….………………………………..…………………………………….                      

 
              / czytelny podpis obydwojga rodziców lub prawnych opiekunów 
                      a także wyznaczonych osób do odbioru dziecka / 

……………………………………………………….. 
/zatwierdził dyrektor szkoły/ 
 



 

 

 
Deklaracja  jest jednocześnie wnioskiem o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej. 
Informacje ogólne o pracy świetlicy szkolnej – cel ogólny i cele szczegółowe 
 

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej 
wszechstronny rozwój osobowości. Z ogólnego celu wynikają poszczególne zadania szczegółowe: 

   
1. Organizowanie zespołowej opieki i nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej 

pomocy uczniom mającym trudności w nauce. 
2. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno – 

moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym). 
3. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej 

rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu oraz w sali zabaw. 
4. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, celem rozwiązywania napotkanych trudności 

wychowawczych. 
5. Rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów. 
6. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.  

Założenia organizacyjne 
 

1. Ilość miejsc w świetlicy jest ograniczona i nie może wynieść więcej niż 25. 
2. Do świetlicy przyjmuje się: uczniów klas: począwszy od oddziału przedszkolnego do klasy szóstej włącznie, w tym 

w szczególności dzieci rodziców pracujących, rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych, 
w razie potrzeby ze świetlicy mogą także korzystać również uczniowie, którzy na prośbę rodziców / prawnych 
opiekunów chcą korzystać z pomocy nauczyciela pełniącego dyżur,  świetlica zapewnia także opiekę uczniom 
zwolnionym z lekcji w tym z lekcji w tym z lekcji wychowania fizycznego oraz innych planowych zajęć 
edukacyjnych, opieką objęci zostają ponadto uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora szkoły, z powodu 
nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne oraz autobus szkolny. 

3. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców prawnych 
opiekunów dziecka – karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej, składanej corocznie do 20 kwietnia danego roku 
kalendarzowego na nowy rok szkolny. 

4. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy od godz. 630 – 1600. W trakcie zajęć świetlicowych dzieci mogą 
spożyć w stołówce szkolnej o godzinie 1400, podwieczorek przygotowany przez rodziców, który przynoszą z domu 
i umieszczają rano w kuchni. 

5. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznej organizacji pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy. 
6. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy.  

 


