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WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA   

DO ŚWIETLICY  W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁĄCYM NR 16  

I. DANE DZIECKA  

1. Imiona i nazwisko dziecka   

  

2. Adres stałego  zameldowania  

  

3. Adres zamieszkania  

  

4. Data i miejsce urodzenia  

  

5. PESEL dziecka   

  

  

6. Imię i Nazwisko matki dziecka  

  

7. Imię i Nazwisko ojca  dziecka  

  

  

8. Problemy zdrowotne np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie , inne.  

  
  
  

8. Uwagi o zachowaniu dziecka  

  
  
  

II. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

  

MATKA/AKTUALNY OPIEKUN  

PRAWNY  

(osoba sprawująca bezpośrednią opiekę)  

OJCIEC/AKTUALNY OPIEKUN  

PRAWNY  

(osoba sprawująca bezpośrednią opiekę)  

1. Imiona i nazwisko matki/opiekunki   1. Imiona i nazwisko ojca/opiekuna  

2. Adres zameldowania (stały/czasowy) matki  
2. Adres zameldowania (stały/czas

owy) ojca
  

3. Adres zamieszkania matki  3. Adres zamieszkania ojca  
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4. Telefon kontaktowy matki  4. Telefon kontaktowy ojca  

  

III. Informacje potwierdzające zatrudnienie rodziców, potwierdzenia  z 

zakładu/zakładów pracy  

  
  

MATKA/OPIEKUN PRAWNY  OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY  

Miejsce pracy:  Miejsce pracy:  

Telefon:  Telefon:  

Zawód:  Zawód:  

Czas pracy od-do:  
  

  

Czas pracy od-do:  

Pieczątka zakładu pracy:  Pieczątka zakładu pracy:  

Zatrudnienie (umowa o pracę) od-do:  Zatrudnienie (umowa o pracę) od-do:  

  

Rodzic/opiekun jest zobowiązany powiadomić dyrekcje szkody za pośrednictwem koordynatora 

pracy świetlicy szkolnej o zmianach dotyczących zatrudnienia, zmiany numeru telefonu,  

zmiany miejsca zamieszkania, stanu zdrowia dziecka,   

osobie uprawnionej do odbioru dziecka ze świetlicy.  
  

  
  

*Jeżeli są inne przyczyny dla których dziecko ma być objęte opieką świetlicy 

szkolnej, a mogą mieć one znaczenie w procesie rekrutacji, proszę o krótkie 

opisanie tej sytuacji.   

  

………………………………………………………………………………….  
  

………………………………………………………………………………….  
  

………………………………………………………………………………….  
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OŚWIADCZENIE  
  

1. Dziecko uczęszczające do świetlicy w ZSO nr 16 będzie odbierane codziennie 

najpóźniej do godziny 16.00  

2. W przypadku nieprzestrzegania zasad zawartych w punkcie 1 poniosę 

konsekwencje w postaci wypisania mojego dziecka ze świetlicy.  

3. Dziecko odbierane będzie przez:  

a)………………………………………………………………………………………..  

    Imię i nazwisko , nr dowodu osobistego, numer telefonu, stopień pokrewieństwa  
  

b………………………………………………………………………………………..  

        Imię i nazwisko , nr dowodu osobistego, numer telefonu, stopień pokrewieństwa  

 c………………………………………………………………………………………..  

    Imię i nazwisko , nr dowodu osobistego, numer telefonu, stopień pokrewieństwa  

  
Proszę o wskazanie i podanie numeru telefonu osób,  które mogą zapewnić opiekę 

dziecku (inne nieprzewidziane sytuacje losowe).  

 a………………………………………………………………………………………..  

    Imię i nazwisko , nr dowodu osobistego, numer telefonu, stopień pokrewieństwa  
 b………………………………………………………………………………………..  

Imię i nazwisko , nr dowodu osobistego, numer telefonu, stopień pokrewieństwa  
  

 
  
Informuję, że zostałam/zostałem poinformowany, że rozpatrywane będą tylko 

wnioski, które są kompletnie wypełnione i złożone w trakcie trwania rekrutacji, bądź 

rekrutacji uzupełniającej  

  

……………………………………        …………………………. 

  (miejscowość, data)             (czytelny podpis)  

Świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym wniosku 
nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym 
podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej.   
  
  

……………………………………        …………………………. 

  (miejscowość, data)                   (czytelny podpis)  

  

Podane przez Państwa dane będą wykorzystywane tylko w procesie rekrutacji  do 
świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp.  

  
…………………………………………...  

miejscowość, data  



  4  

  

  

  

  

  

  

Oświadczenie  

o samotnym wychowywaniu dziecka  
  

  

  

  
Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………………  

imię i nazwisko  
  

zamieszkały/a ……………………………………………………………………………………………….  
adres zamieszkania  
  

legitymujący/a się dowodem osobistym ………………………………………………………………….  
seria i numer  
  

wydanym przez ……………………………………………………………………………………………..  
  

  

jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

  

  

Oświadczam, iż samotnie wychowuję dziecko ………………………………………………………. imię 

i nazwisko dziecka  

  

  

  

  

  

  

   
………………………………………….  

Podpis  
  

  

  


