Drukuj
WNIOSEK
o przyjęcie dziecka do świetlicy w Szkole Podstawowej nr 6 w Kraśniku
na rok szkolny 20… / 20…
I. Informacje o uczniu
1. Nazwisko

2. Imię

3. Klasa

…………………………………………..
4. Data urodzenia (dd-mm-rrrr)

…………………………………………..
5. Miejsce urodzenia

…………………………………………..

-

-

…………………………………………..…………………………………………..
Adres zameldowania

6. Kod pocztowy

9. Kod pocztowy

-

7. Miejscowość

8. Ulica, numer

…………………………………………..
Adres zamieszkania

…………………………………………..

10. Miejscowość

11. Ulica, numer

………………………………………….. …………………………………………..
Dane rodziców / prawnych opiekunów

12. Nazwisko i imię matki / opiekunki prawnej

13. Nazwisko i imię ojca / opiekuna prawnego

…………………………………………………………………..
Adres zamieszkania matki / opiekunki prawnej

…………………………………………………………………..
Adres zamieszkania ojca / opiekuna prawnego

14. Kod pocztowy

-

15. Miejscowość

16. Kod pocztowy

-

……………………………………...

17. Miejscowość
……………………………………...

18. Ulica, numer

19. Ulica, numer

…………………………………………………………………..
20. Telefon komórkowy
21. Telefon domowy

…………………………………………………………………..
22. Telefon komórkowy
23. Telefon domowy

………………………………… ……………………………. …………………………………
II. Informacje dla Komisji Rekrutacyjnej (proszę zaznaczyć TAK lub NIE)

…………………………….
TAK
NIE

a) oboje rodzice czynnie pracują
b) rodzic nie pracuje, jednak samotnie wychowuje kilkoro dzieci
ilość dzieci niepełnoletnich w rodzinie: …………………………
c) rodzina zastępcza
ilość dzieci niepełnoletnich w rodzinie: …………………………
d) rodzina wielodzietna
ilość dzieci niepełnoletnich w rodzinie: …………………………
e) rodzic / rodzice, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnego życia
f)

rodzina objęta nadzorem kuratora

g) rodzina objęta opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
h) inne istotne powody, dla których ubiegają się Państwo o przyjęcie dziecka do świetlicy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
III. Czy dziecko będzie korzystać? (proszę zaznaczyć TAK lub NIE)
TAK
NIE
a) tylko ze świetlicy
b) z obiadów i ze świetlicy
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IV. Powód konieczności zapisu dziecka do świetlicy (proszę zaznaczyć TAK lub NIE)

TAK

NIE

a) praca obojga rodziców
b) nieuczęszczanie na religię
c) oczekiwanie na dodatkowe zajęcia prowadzone w szkole
d) inny, ważny powód:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
V. W jakich godzinach pracy szkoły konieczne jest zapewnienie Państwa dziecku opieki świetlicowej?
poniedziałek

…………………………………………………………………….

wtorek

…………………………………………………………………….

środa

…………………………………………………………………….

czwartek

…………………………………………………………………….

piątek

…………………………………………………………………….
VI. Czy dziecko może bez ograniczeń uczestniczyć w zajęciach sportowych i zabawach ruchowych w sali
zabaw, sali gimnastycznej, na boisku szkolnym? (proszę zaznaczyć TAK lub NIE)

TAK

NIE

jeśli NIE, to w jakim zakresie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
VII. Dodatkowe informacje i uwagi dotyczące zdrowia dziecka:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
VIII. Oświadczenie rodziców o sposobie opuszczania świetlicy przez dziecko:
a) dziecko może samodzielnie opuszczać świetlicę NIE / TAK o godzinie: ……………………………..…………………
b) dziecko odbierać będą w godzinach pracy świetlicy 6:30 – 16:00 (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
rodzice / prawni opiekunowie
następujące osoby upoważnione przez rodziców / prawnych opiekunów:
imię i nazwisko

…………………………………………………………………………………………..

stopień pokrewieństwa

…………………………………………………………………………………………..

telefon kontaktowy

…………………………………………………………………………………………..
IX. Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów.
1. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z przepisami regulującymi funkcjonowanie świetlicy szkolnej
i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
2. Poświadczam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zawartych we wniosku.
…………………………………………..
miejscowość, data

………………………………………………………………..
podpis matki / ojca (prawnego opiekuna)

Decyzja komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej
Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna postanawia przyjąć / nie przyjąć dziecko do świetlicy w Szkole Podstawowej nr 6
w Kraśniku.
Uzasadnienie nieprzyjęcia:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kraśnik, dnia …………………………….

………………………………………………….
podpis przewodniczącego
komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej
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