
KWESTIONARIUSZ  PRZYJĘCIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 

 

Do świetlicy przyjmowane są wyłącznie dzieci rodziców pracujących 
 

Termin złożenia kwestionariusza – od 01.09.2016 r. do 08.09.2016 r. 
 

Miejsce złożenia kwestionariusza – sekretariat szkoły ul. Kilińskiego 8B (godz. 8-15) 

 

 
1. Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej mojego syna (córki) 

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

ucznia (uczennicy) kl. ........ Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Mazowieckim.  

2. Powód ubiegania się o miejsce w świetlicy szkolnej ….…………..……………………….……. 

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

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

3. Miejsce zamieszkania dziecka ...................................................................... 

4. Miejsce pracy matki (prawnego opiekuna) dziecka 

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

                                                          

                                                                                   (pieczęć zakładu pracy) 
 

5. Miejsce pracy ojca (prawnego opiekuna) dziecka 
 

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

                                                                                    (pieczęć zakładu pracy) 
 

6. Telefon, pod którym można skontaktować się w czasie zajęć z rodzicami 

(opiekunami) dziecka …………………….................................................................. 

 

7. Informacje dotyczące sposobu odbierania dziecka ze świetlicy: 
 

1) OŚWIADCZENIE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY: 

Oświadczamy, że będziemy tylko i wyłącznie osobiście odbierać własne dziecko               
ze świetlicy. 

 
……………………………………….                                            …………………………………….. 
      podpis matki                 podpis ojca 

 

2) UPOWAŻNIENIE DO SAMODZIELNEGO OPUSZCZANIA ŚWIETLICY: 

Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na samodzielne opuszczenie przez nasze 
dziecko świetlicy szkolnej i ponosimy za nie pełną odpowiedzialność. 

 
           

……………………………………….                                            …………………………………….. 
      podpis matki                   podpis ojca 

 

 

 



 
3)  Osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka ze świetlicy: 

    /wypełniają rodzice, którzy nie złożyli oświadczenia w pkt 1 i 2/ 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa /nr dowodu osobistego/ 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa /nr dowodu osobistego/ 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa /nr dowodu osobistego/ 

  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa /nr dowodu osobistego/ 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa /nr dowodu osobistego/ 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa /nr dowodu osobistego/ 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa /nr dowodu osobistego/ 

 
Warunkiem wydania dziecka ze świetlicy szkolnej osobom wymienionym w pkt 3 

jest potwierdzenie tożsamości upoważnionej osoby przez nauczyciela świetlicy (np. 
na podstawie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu). 

 
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego 

dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej upoważnioną przez nas 
osobę. 

 

8. Po godzinie 1700 biorę odpowiedzialność za swoje dziecko. 

9. Deklaruję/nie deklaruję kwotę ..............zł jako dobrowolną miesięczną wpłatę 
na pomoce dydaktyczne do świetlicy. Wpłaty można dokonać u nauczyciela 

świetlicy. 
                                                                           ............................................            
                                                                                              data i podpis rodziców/opiekunów/ 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Świetlicy. 

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

                                                                                              data i podpis rodziców/opiekunów/ 

 

Decyzja dyrektora szkoły 
 

Dziecko przyjęte/nieprzyjęte do świetlicy szkolnej 
 

(pieczęć Dyrektora Szkoły) 
 

Listy dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej będą wywieszone na drzwiach świetlicy 
szkolnej w budynku szkoły przy ul. Kilińskiego 8B.                         
 


