WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W OSTASZEWIE
ROK SZKOLNY 2021/2022
Zwracamy się z prośbą o przyjęcie naszego dziecka/podopiecznego*
…………….……………………………………………………………………………………
(nazwisko i imię dziecka)

na zajęcia świetlicowe do godziny 16.
Dzieci dojeżdżające, których rodzice nie pracują wracają do domu według harmonogramu dowozów i
odwozów Szkoły Podstawowej w Ostaszewie. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej do godz. 16
odbierane są przez rodziców/opiekunów bądź za zgodą rodziców wracają samodzielnie do domu.

Oświadczamy,
że
konieczne
jest
korzystanie
naszego
dziecka/podopiecznego* z opieki świetlicowej ze względu na czas pracy obojga
rodziców/opiekunów*.
*…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………
( inny powód zapisania dziecka na zajęcia świetlicowe)
Informujemy, że zgodnie z art. 105 ustawy, z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, szkoła podstawowa jest
obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe w pierwszej kolejności dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze
względu na czas pracy rodziców – na wniosek rodziców.
(*niepotrzebne skreślić)

1. IMIONA I NAZWISKA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW (jeśli rodzic
prawa, prosimy o zaznaczenie tego faktu we wniosku i przedstawienie odpowiedniego
dokumentu koordynatorowi świetlicy)

Matka/prawny opiekun

Ojciec/prawny opiekun

2. MIEJSCE PRACY RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

Matka/prawny opiekun

Ojciec/prawny opiekun

3. TELEFONY KONTAKTOWE

Matka/prawny opiekun
Tel. prywatny

Ojciec/prawny opiekun
Tel. prywatny

Tel. do pracy

Tel. do pracy

Dane dotyczące miejsca pracy i telefonu rodziców (opiekunów) zbierane są w celu uzyskania szybkiego kontaktu
w sytuacjach tego wymagających ( np. wypadek, choroba dziecka itp.) i będą udostępnione tylko nauczycielom
świetlicy.

4. DANE DZIECKA

Nazwisko i imię
dziecka

klasa

Data urodzenia

Adres
zamieszkania

5. CZAS PRZEBYWANIA DZIECKA W ŚWIETLICY (świetlica zapewnia

opiekę do godz 16 )
Dni
tygodnia
Godziny

poniedziałe
k

wtorek

środa

czwartek

piątek

Dokładne określenie czasu przebywania dziecka w świetlicy jest niezbędne do bezpiecznej pracy świetlicy.
Jednocześnie prosimy o przestrzeganie zadeklarowanych godzin, gdyż zajęcia zorganizowane będą tak
( zgodnie z 7. pkt. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 2017 roku) aby pod opieką nauczyciela nie
pozostawało więcej niż 25 uczniów. Zmiana czasu przebywania dziecka w świetlicy powinna być niezwłocznie
zgłoszona.

6. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY

 Dziecko będzie odbierane ze świetlicy szkolnej tylko przez rodziców
 Upoważniamy także wymienione poniżej osoby do odbierania naszego

dziecka i oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za
jego bezpieczeństwo od momentu odbioru przez upoważnioną osobę
lp.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej

Nr telefonu

 W przypadku samodzielnego opuszczania świetlicy przez dziecko prosimy o

wypełnienie poniższego oświadczenia.
OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę, aby moje dziecko wychodziło samodzielnie ze świetlicy szkolnej
codziennie o godz...................................,
w wybranych dniach (podać dzień i godzinę wyjścia)..................................................
Za bezpieczeństwo dzieci samodzielnie powracających do domu ze szkoły do swojej
miejscowości, za zgodą Rodziców, odpowiedzialność ponoszą Rodzice.
Podstawa prawna: Ustawa z 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U z 2018 r. poz.996) – art.31 ust. 3, 5 i 7.
Art.95 Ustawy z dnia 25 lutego lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j.: Dz.U z 1964 r. nr 9, poz. 59, z
późn. zm.)

...............................................
Podpis matki/opiekuna prawnego

...................................................
Podpis ojca/opiekuna prawnego

 Niepotrzebne skreślić
W związku z sytuacją związaną z epidemią COVID – 19 rodzice/opiekunowie prawni
zobowiązani są do punktualnego odbioru dzieci ze świetlicy szkolnej.

