
Procedura przyjmowania dzieci do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomży 

 
Łomża,…............................. 

 
Dyrektor 
Szkoły Podstawowej Nr 1 
w Łomży 

 
 

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy 
 
Proszę o przyjęcie mojego dziecka …..................................................................................... 

     (imię i nazwisko dziecka) 
 

urodzonego ….......................................... w …......................................................................... 

zamieszkałego …........................................................................................................................ 

ucznia klasy …............................... do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2018/2019. 

Prośbę swą motywuję: ….......................................................................................................... 

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

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

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

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

 
…………………………………………………… 
(podpis rodziców lub opiekunów prawnych) 

 

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, przekazywanie moich i mojego dziecka danych 
osobowych, zbieranych w związku z pełnieniem obowiązku szkolnego i celów promocyjnych szkoły 

(zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. O ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000.). 
 

…...........….................................................................. 
(podpis rodziców lub opiekunów prawnych) 

 

 
Decyzja Dyrektora 

Dyrektor Szkoły po rozpatrzeniu wniosku rodziców/prawnych opiekunów  
o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej postanawia przyjąć / nie przyjąć* 
 

.................................................................................................................. 
(imię i nazwisko dziecka) 

do świetlicy szkolnej. 
 
 

Łomża, ..................................    ........................................................ 
      podpis Dyrektora Szkoły 

 

*niewłaściwe skreślić 
 



Procedura przyjmowania dzieci do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomży 

Załącznik Nr 1  
do wniosku o przyjęcie dziecka  

do świetlicy szkolnej 

 

 

OŚWIADCZENIE 

O ZATRUDNIENIU MATKI /OPIEKUNA PRAWNEGO* DZIECKA 

 

Oświadczam, że jestem osobą pracującą (będącą w stosunku zatrudnienia) 

/prowadzącą działalności rolniczą / prowadzącą działalności gospodarczą* 

 

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

(art. 233 kk) 

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

(podpis matki / opiekuna prawnego)* 

*) właściwe podkreślić 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

O ZATRUDNIENIU OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO* DZIECKA 

 

Oświadczam, że jestem osobą pracującą (będącą w stosunku zatrudnienia) 

/prowadzącą działalności rolniczą / prowadzącą działalności gospodarczą* 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

(art. 233 kk) 

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

(podpis ojca / opiekuna prawnego)* 

*) właściwe podkreślić 

 



Procedura przyjmowania dzieci do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomży 

Załącznik nr 2 
do wniosku o przyjęcie dziecka  

do świetlicy szkolnej 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA 

 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że wychowuję samotnie dziecko  
 
...................................................................................................................... 

      (imię i nazwisko dziecka) 

 
oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. 
 
Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym, jestem 

świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 
 
 

........................................................................ 
      podpis rodzica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, 

osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba 

taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. 


