
Kamień Pomorski, dn. …………………………………...

Wniosek
o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do świetlicy szkolnej 
przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim

Imię i nazwisko dziecka Klasa

Data i miejsce urodzenia

Adres zamieszkania

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów

Telefony kontaktowe
1. Tel.
2. Tel.
3. Tel.

Dziecko będzie korzystało z opieki świetlicy szkolnej w:
(proszę wpisać w tabelę godziny pobytu dziecka w świetlicy w poszczególnych dniach)

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
Przed
lekcjami

Po lekcjach

Po zajęciach świetlicowych dziecko będzie samodzielnie wracało do domu/będzie
odebrane przez*:

1. ……………………………………………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………………………………………….

3. ……………………………………………………………………………………………………………….

4. ……………………………………………………………………………………………………………….

*niepotrzebne skreślić



W przypadku, kiedy dziecko będzie samodzielnie wracało do domu lub będzie odbierane

przez osobę niepełnoletnią, do wniosku należy dołączyć oświadczenie z informacją, iż

rodzice/opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu opuszczenia

przez nie świetlicy szkolnej do momentu powrotu do domu.

Oświadczam, iż zobowiązuję się do przestrzegania zadeklarowanych godzin pobytu dziecka

w świetlicy szkolnej oraz bieżącego informowania nauczycieli świetlicy o zmianach w tym

zakresie, a także do zapoznania się i podporządkowania Regulaminowi Świetlicy Szkolnej.

………………………………………………………………………………..
(Czytelny podpis osoby składającej wniosek)**

**oświadczam, że reprezentuję zgodną wolę obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka

INFORMUJEMY, ŻE:
❖ Pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy szkolnej mają dzieci, których oboje rodzice

pracują w godzinach uniemożliwiających opiekę nad dzieckiem w domu.
❖ W przypadku, gdy liczba dzieci uprawnionych do korzystania ze świetlicy

przekroczy liczbę oferowanych przez szkołę miejsc, o przyjęciu decydować będzie
wiek dziecka (pierwszeństwo mają dzieci młodsze) oraz kolejność (data) złożenia
wniosku.

❖ Dzieci dowożone do szkoły mają prawo do opieki świetlicowej w czasie oczekiwania
na rozpoczęcie zajęć oraz po ich zakończeniu, do czasu przyjazdu autobusu
szkolnego.

❖ Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej mogą korzystać wyłącznie ze swoich
przyborów szkolnych (kredki, ołówki, długopisy, bloki rysunkowe)

❖ W świetlicy szkolnej mogą przebywać wyłącznie dzieci oczekujące na
rodzica/opiekuna, autobus szkolny lub czekające na dodatkowe zajęcia odbywające
się na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2.

❖ W przypadku podejrzenia wystąpienie COVID 19 u ucznia lub pracownika świetlicy
szkolnej zostaną zastosowane procedury dotyczące COVID 19 obowiązujące na
terenie Szkoły Podstawowej Nr 2.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty
potwierdzające zatrudnienie i czas pracy rodziców/opiekunów.


