
 
 

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej 

przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. kpt. Stanisława Betleja w Kłodzku 

 
UWAGA: Wniosek wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka. 

1. Imię i Nazwisko dziecka 
 

2. Data i miejsce urodzenia dziecka 
 

3. Adres zamieszkania dziecka 
 

 
4. 

 

Imię i Nazwisko matki/ prawnej 

opiekunki dziecka 

 

 

tel. kontaktowy: 

 
5. 

 

Imię i Nazwisko ojca/prawnego 

opiekuna dziecka 

 

 

tel. kontaktowy: 

6. 
Adres zamieszkania rodziców/prawnych 

opiekunów (jeśli jest inny niż dziecka) 

 

 

7. 
 

Godziny pobytu dziecka w świetlicy szkolnej 
 

 

8. 

Dodatkowe istotne uwagi na temat 

dziecka, mogące mieć wpływ na jego 

funkcjonowanie podczas pobytu w świetlicy 

(stała choroba, wady rozwojowe dziecka) 

 

 

9. 

Dziecko poza rodzicami lub opiekunami prawnymi, może odebrać   tylko osoba 

 upoważniona pisemnie przez rodziców lub prawnych opiekunów. 

Oświadczam, że w przypadku przyjęcia mojego dziecka do świetlicy dołączę pisemne 

upoważnienie dla osób, które poza nami będą mogły odebrać dziecko ze świetlicy. 

 
Oświadczenie 

 

My niżej podpisani oświadczamy, że jako rodzice/opiekunowie prawni dziecka jesteśmy osobami 

pracującymi. Jesteśmy także świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

 

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

(podpis matki/prawnej opiekunki dziecka) 

 

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

(podpis ojca/prawnego opiekuna dziecka) 

 

 
 

10. 

Świadomy odpowiedzialności karnej (art.. 233 Kodeksu Karnego) - oświadczam, że 

przełożone dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w systemach 

informatycznych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do świetlicy. Przetwarzanie 

danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U z 2002 Nr 11, poz.926 

 

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

(podpis matki/prawnej opiekunki dziecka) 

 

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

(podpis ojca/prawnego opiekuna dziecka) 



 

 
Data złożenia wniosku: 

 

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

(data i podpis osoby przyjmującej wniosek) 

Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kłodzku 

 

Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu… ..................... zakwalifikowała 

 

dziecko….............................................od dnia… ........................... do korzystania ze świetlicy szkolnej. 

 

Podpisy Przewodniczącego i Członków Komisji 

Kwalifikacyjnej: 
Przewodniczący Komisji: 

Członek Komisji: 

WARUNKI PRZYJĘCIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

Do świetlicy przyjmowane są wyłącznie dzieci rodziców pracujących. 

Świetlica jest czynna od godziny 6.30 do 16.30. 

Rekrutacja dzieci rozpoczyna się dnia 2 stycznia i trwa do czasu wyczerpania limitu miejsc. 

 

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz ocena Komisji Kwalifikacyjnej, w skład której 

wchodzą: 

wicedyrektor i wychowawcy świetlicy. 

 

Ilość miejsc jest ograniczona do 25 uczniów w grupie. 

 

Wnioski zgłoszenia dziecka do świetlicy muszą być wypełnione zgodnie ze stanem faktycznym. 

W ciągu roku szkolnego przewiduje się weryfikację wniosków. 

W przypadku podania nieprawdziwych danych, dziecko będzie wykreślone z listy uczestników 

świetlicy szkolnej. 

 

Wnioski proszę składać w sekretariacie szkoły. 

Istnieje także możliwość przesłania zeskanowanego wniosku wraz z podpisami rodziców drogą 

elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@sp3.klodzko.pl 

 

mailto:sekretariat@sp3.klodzko.pl

