
WNIOSEK 

O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

w Publicznej Szkoły Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych 

na rok szkolny 2023/2024 

Świetlica czynna w dni pracy Szkoły w godz.: rano - 7.00 – 8.00; po lekcjach do godz. 16.00 

Dane osobowe dziecka: 

Imię i nazwisko  Klasa: 

Data i miejsce urodzenia  

Miejsce zamieszkania dziecka  
 

 
Dane osobowe rodziców (prawnych opiekunów): 

 
Imię i nazwisko MATKI (prawnego opiekuna)  
Numer telefonu kontaktowego  
Miejsce zamieszkania  

Miejsce pracy - adres  

Godziny pracy  

Imię i nazwisko OJCA (prawnego opiekuna)  

Numer telefon kontaktowego  

Miejsce zamieszkania   

Miejsce pracy - adres  

Godziny pracy  

 

Informacje o pobycie dziecka w szkole:  

Godziny pobytu w świetlicy Dzień tygodnia 
Przed lekcjami Po lekcjach 

Poniedziałek od godz.:   do godz. 
Wtorek od godz.:   do godz. 
Środa od godz.:   do godz.  
Czwartek od godz.:   do godz.  
Piątek od godz.:   do godz.  

 

Informacje o spełnianiu kryteriów zawartych w zasadach rekrutacji – należy wstawić X w rubryce TAK lub Nie:  

lp. Kryterium Liczba punktów TAK NIE 
1 Dziecko dojeżdżające autobusem szkolnym 10   
2 Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują 

zawodowo 
8   

3 Dziecko wychowywane przez niepełnosprawnego rodzica/ 
opiekuna prawnego 

6   

4 Dziecko z rodziny niepełnej 4   
5 Dziecko z rodziny wielodzietnej (co najmniej 3 dzieci) 2   
Do wniosku dołączam oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych w zasadach rekrutacji. 

 
 
 



 
 
Pouczenie  
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem 
rekrutacyjnym.  
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. bp. Jana Chrapka w 
Świerżach Górnych. 
 
Oświadczenia wnioskodawcy  
1. Świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego - „Kto składając zeznanie 

mające służyć za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” - oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem 
faktycznym.  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku oraz będących w dyspozycji 
szkoły dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu pobytu dziecka w szkole,  zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE; 

 
………………………………………………………      ………………………………………………………. 
Data          czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna 
 

Zasady rekrutacji 
1.Zapisu dziecka do świetlicy dokonuje zespół wychowawców świetlicy na wniosek jego rodziców/prawnych 
opiekunów.  
2. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest udział w rekrutacji i spełnienie kryteriów naboru.  
3. Wniosek o przyjęcie do świetlicy szkolnej na dany rok szkolny rodzic/opiekun prawny, składa  
w sekretariacie Szkoły w dniach 1 – 28.03.2023 r. ( w godz. 8.00 – 15.00). Karta do pobrania na stronie 
internetowej Szkoły lub bezpośrednio w sekretariacie Szkoły.  
4. Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy szkolnej podejmuje Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzą: 
Dyrektor, Pedagog, Wychowawcy świetlicy szkolnej.  
5. Komisja dokonuje rekrutacji uczniów do świetlicy według następujących kryteriów:  

1. Dziecko dojeżdżające - 10 pkt.  
2. Dziecko którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują zawodowo – 8 pkt.  
3. Dziecko niepełnosprawnego rodzica/ prawnego opiekuna – 6 pkt.  
4. Dziecko z rodziny niepełnej – 4 pkt.  
5. Dziecko z rodziny wielodzietnej ( co najmniej 3 dzieci) – 2 pkt.  

6. W przypadku spełnienia któregokolwiek z kryteriów, należy wypełnić odpowiadające mu oświadczenie. 
7. Dzieci rodziców niepracujących mogą zostać przyjęte, gdy pozwoli na to liczba wolnych miejsc – decyduje 
kolejność zgłoszeń.  
8. Rodzice/ prawni opiekunowie informowani są o przyjęciu dziecka do świetlicy 31 marca 2023 r., przez 
wywieszenie na tablicy w holu szkoły listy dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2023/2024.  
9. Uczeń może nie zostać przyjęty do świetlicy z powodu braku wolnych miejsc.  
10. Rodzic/ prawny opiekun może złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy w późniejszym terminie, jeżeli 
podejmie pracę zawodową, a dziecko nie będzie miało zapewnionej opieki przed i po lekcjach lub gdy rodzina 
znajdzie się w szczególnej sytuacji losowej. Wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie w przypadku wolnych 
miejsc.  
Adnotacje Komisji Rekrutacyjnej 
lp. Kryterium Liczba punktów 
1 Dziecko dojeżdżające autobusem szkolnym  
2 Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują zawodowo  
3 Dziecko wychowywane przez niepełnosprawnego rodzica/ opiekuna prawnego  
4 Dziecko z rodziny niepełnej  
5 Dziecko z rodziny wielodzietnej (co najmniej 3 dzieci)  
6 Suma punktów  
7 Data złożenia wniosku  
Przyjęty do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2023/2024       TAK   NIE 
Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej: 



 
OŚWIADCZENIA 

KRYTERIUM 1 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA     NUMER I SERIA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI 

 

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że córka/syn 
…………….……………………………………………………………....  będzie dojeżdżał/a  autobusem szkolnym. 

………………………………………………………     …………………………………………………………………………………………… 
Data        czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 
 

KRYTERIUM 2 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA     NUMER I SERIA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI 

 

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że dziecko 
wychowywane jest przez rodziców/ prawych opiekunów  pracujących zawodowo – zgodnie z danymi zawartymi 
we wniosku. 

………………………………………………………     …………………………………………………………………………………………… 
Data        czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów 
 

KRYTERIUM 3 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA     NUMER I SERIA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI 

 

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że jestem osobą 
niepełnosprawną. 

………………………………………………………     …………………………………………………………………………………………… 
Data        czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 
KRYTERIUM 4 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA     NUMER I SERIA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI 

 

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że wychowuję dziecko 
samotnie. 

………………………………………………………     …………………………………………………………………………………………… 
Data        czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

KRYTERIUM 5 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA     NUMER I SERIA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI 

 

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że moje dziecko jest 
wychowywane w rodzinie wielodzietnej. 

………………………………………………………     …………………………………………………………………………………………… 
Data        czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 
 

Zgodnie z Art. 150 ust. 6 ustawy prawo oświatowe, oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełniania przez kandydata kryteriów 
rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający jest zobowiązany do zawarcia 
w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta 
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.   


