
Wniosek o przyjęcie do świetlicy w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie 

w roku szkolnym 2020/2021 

1. Nazwisko i imię dziecka………………………………………………………………………............................. 

2. Klasa…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Data urodzenia…………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Dane rodziców/opiekunów prawnych: 

 

 Matka/opiekun prawny Ojciec/opiekun prawny 

Imię i nazwisko   

Adres zamieszkania   

Tel. domowy   

Tel. komórkowy   

Potwierdzenie zatrudnienia  
 
 
 
 
   pieczątka zakładu pracy 

 
 
 
 
      
     pieczątka zakładu pracy 

Tel.  do zakładu pracy   

 

6. Istotne informacje dotyczące dziecka, które powinna znać szkoła 

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

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

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

7. Osoby powyżej 10-tego roku życia upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka: 

Imię i nazwisko…………………………………………… stopień pokrewieństwa……………………… tel. ………………… 

Imię i nazwisko…………………………………………… stopień pokrewieństwa……………………… tel. ………………… 

Imię i nazwisko…………………………………………… stopień pokrewieństwa……………………… tel. ………………… 

 Upoważnienie w/w osób do odbioru dziecka ze świetlicy Szkoły Podstawowej nr 4 w Kosza-

linie jest  równoznaczne  ze zgodą rodzica/   opiekuna  prawnego  na  przyjęcie  odpowiedzialności    

za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka. 

  

Rodzice /opiekunowie prawni i osoby upoważnione zobowiązują się do punktualnego odebrania 

dziecka ze świetlicy (do godziny 16:30) 

8. Proszę wstawić „x” we właściwe pole: 



 

Wyrażam zgodę na samodzielne wyjście mojego dziecka ze świetlicy szkolnej do domu.  

Nie wyrażam zgody na samodzielne wyjście mojego dziecka ze świetlicy szkolnej do do-
mu. 

 

 

9. Ewentualne zmiany dot. pkt. 8 wynikające w trakcie roku szkolnego. 

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

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

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wyjściach i wycieczkach pozaszkolnych w ramach zajęć 

świetlicowych oraz na publikację zdjęć na stronie internetowej i w świetlicy w roku szkolnym 

2019/2020. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o  ochronie  danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.    

w związku z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U z 2018 r., poz. 996 i 1000), dla 

potrzeb związanych z zapisem dziecka do świetlicy szkolnej. 

Pełna  klauzula informacyjna  dotycząca przetwarzania danych osobowych dziecka i rodziców, zgodna    

z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), 

znajduje się na stronie internetowej  Szkoły Podstawowej nr 4 im. Zdobywców  Kosmosu  w Koszalinie 

sp4.koszalin.ibip.pl oraz tablicy informacyjnej w szkole. 

Koszalin, dnia………………    …………………………………………………… 
                      (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Wniosek złożono w dniu…………………….., a dane w niej zawarte są pełne. 

 

……………………………………. 
(podpis nauczyciela świetlicy) 

 

 

Dziecko zostało przyjęte do świetlicy szkolnej z dn. …………………………. . 

 

………………………………….. 
  (podpisy komisji)      

Dziecko zostało wypisane ze świetlicy z dniem……………………………………… . 

………………………………….. 

(podpis nauczyciela świetlicy) 

 

 

Zapis do świetlicy szkolnej jest ważny tylko jeden rok szkolny. W przypadku chęci zapisania dziecka 

na kolejny rok należy dostarczyć nowy wniosek. 


