
UZUPEŁNIENIE  DO WNIOSKU
NA ŚWIETLICĘ

 ROK SZKOLNY 2022/2023

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA  ………………………………………………………………

KLASA/ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY ………………………………………………………

IMIĘ I NAZWISKO MATKI …………………………………………………………………

IMIĘ I NAZWISKO OJCA ……………………………………………………………………

ADRES ZAMIESZKANIA ……………………………………………………………………

TELEFON DO KONTAKTU …………………………………………………………………

Miejsce pracy matki/prawnego opiekuna                       Miejsce pracy ojca/prawnego opiekunach

………………………………………….                        ………………………………………..
Nazwa zakładu pracy – pieczęć                                  Nazwa zakładu pracy – pieczęć

……………………………………………..                           …………………………………………...
Adres i tel. Zakładu pracy                                              Adres i tel. Zakładu pracy

Świadoma/y/ odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, informuję:
1. Jesteśmy rodzicami /opiekunami/ dziecka zatrudnionymi w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Jestem rodzicem/opiekunem/ samotnie wychowującym dziecko i zatrudnionym w pełnym wymiarze
czasu pracy.......................................................................

……………………                                ……………………………………………………………………….
     DATA                                                CZYTELNY PODPIS RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW/

 DECYZJA KOMISJI DOTYCZĄCA ZAKWALIFIKOWANIA DZIECKA DO ŚWIETLICY

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 DATA, PODPIS KOMISJI



Oświadczenia

Kryterium 1.

………………………………………………………………………
Imię i nazwisko
………………………………………………………………………
Numer i seria dokumentu tożsamości

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1,
oświadczam, że ………………………………………..…………………………….….…………………………………….

(Imię i nazwisko ucznia)
Będzie dojeżdżało autobusem szkolnym.

…………………………….                                                                                      …………………………………..………………………...
Data                                                                                                                   Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

Kryterium 2.

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1,
oświadczam, że dziecko wychowywane jest przez rodziców/prawnych opiekunów,pracujących zawodowo.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Imię i nazwisko matki,nazwa i adres zakładu pracy)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Imię i nazwisko ojca,nazwa i adres zakładu pracy)

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

                                                                                                             ..…………………………………………………..    
                                   
                                                                                                                Czytelny podpis ojca oraz matki/opiekuna

Kryterium 3.

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1,
oświadczam, że jestem osobą niepełnosprawną.

…………………………….                                                                                      ………………………………..…………………………...
Data                                                                                                                     Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
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Kryterium 4.

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1,
oświadczam, że wychowuję dziecko samotnie.

…………………………….                                                                                      ………………………………..…………………………...
Data                                                                                                                     Czytelny podpis ojca lub matki/opiekuna

Kryterium 5.

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1,
oświadczam, że moje dziecko wychowywane jest w rodzinie wielodzietnej

…………………………….                                                                                      ………………………………..…………………………...
Data                                                                                                                                               Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

ZASADY POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY

1. Podczas zajęć organizowanych oraz zabaw dowolnych uczniowie są zobowiązani do        
utrzymania porządku, kulturalnego zachowania i przestrzegania regulaminu świetlicy szkolnej.

2. W świetlicy szkolnej obowiązuje obuwie zmienne.
3. Każda godzina pobytu dziecka w świetlicy jest odnotowana w dzienniku zajęć świetlicowych.
4. Opieka wychowawcza w świetlicy obejmuje okres przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu 

lekcji poprzez zgłoszenie obecności przez wychowanka. Obecność ucznia zostaje odnotowana 
w dzienniku zajęć świetlicowych.

5. Nauczyciel prowadzący zajęcia pozalekcyjne informuje pisemnie wychowawcę świetlicy o 
zapisie lub rezygnacji wychowanka świetlicy z zajęć pozalekcyjnych.

6. Wychowawcy na bieżąco informują rodziców/opiekunów prawnych o zachowaniu dzieci w 
trakcie pobytu w świetlicy (rozmowy indywidualne,wpisy uwag do dziennika )

7. W przypadku złego samopoczucia dziecka podczas pobytu w świetlicy wychowawcy 
zobligowani są do powiadomienia telefonicznego rodziców/opiekunów prawnych z prośbą o 
odebranie dziecka ze szkoły.

8. Za wyrządzone przez dziecko szkody i zniszczenia przedmiotów będących wyposażeniem 
świetlicy odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekuni prawni i zobowiązani są do poniesienia 
kosztów ich usunięcia lub naprawy.

9. W przypadku złego zachowania (niszczeniem mienia, bójki, samowolne opuszczanie świetlicy) 
uczeń będzie usunięty z listy wychowanków świetlicy. Wykreślenie ucznia następuje po 
konsultacji wychowawcy świetlicy z Dyrektorem placówki, pedagogiem szkolnym po spotkaniu 
zespołu wychowawczego. O usunięciu dziecka z listy, rodzic zostanie poinformowany na piśmie
i jednocześnie ma obowiązek złożyć pisemną deklarację o zorganizowaniu opieki nad 
dzieckiem we własnym zakresie.

1       Zgodnie z Art.20tust.6 ustawy o systemie oświaty,oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełnienia przez kandydata kryteriów 
rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający jest zobowiązany do 
zawarcie w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula
ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karne
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