
Rekrutacja do świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 1 
im. Armii Krajowej w Gostyninie na rok szkolny 2017/2018 

dla uczniów klas IV 

Dokumenty do pobrania: 

 KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY 

W dniach od 16.08.2017r. do 07.09.2017r. ogłaszamy nabór dzieci z 
klas IV do świetlicy szkolnej.                                                                                                        
W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:                                                            

* obojga rodziców pracujących                                                                                                   

* dojeżdżające                                                                                                                             

* rodziców pracujących, samotnie wychowujących                                                 

* inne trudne sytuacje 

Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie do wychowawców 
świetlicy lub sekretariatu szkoły prawidłowo wypełnionego wniosku do 
dnia 07.09.2017r. Bardzo prosimy zwrócić szczególną uwagę na 

dokładne wpisanie numerów dowodów osób upoważnionych do odbioru 
dziecka. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zatrudnieniu. 

Karta zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej szkoły 
www.sp1gostynin.edu.pl w informacji dla rodziców lub można 
otrzymać ją również od wychowawców świetlicy lub w 
sekretariacie szkoły. 

O kolejności przyjęć decyduje data wpływu karty zgłoszenia do 
wyczerpania miejsc.  

TERMINARZ:                                                                                                                     

16.08—07.09.2017r. – do godziny 15.00 – ostateczny termin złożenia 
karty zapisu do świetlicy szkolnej                                                                                     
08.09.2017r. – posiedzenie komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej           

11.09.2017r. – ogłoszenie wyników naboru, podanie list 
zakwalifikowanych dzieci na szkolnej tablicy informacyjnej  

Wniosek o przyjęcie na zajęcia świetlicowe w  Szkole Podstawowej nr 1  

im. Armii Krajowej w Gostyninie w roku szkolnym 2017/2018 

 

I. Dane dziecka 

1. Imiona i nazwisko      ..................................................................................................... 

2. Data i miejsce urodzenia     ........................................................................................... 

3. Adres zamieszkania:  …...………………………………………………………………………………………….. 

4. PESEL   ........................................................................................................................... 

5. Odział przedszkolny/klasa w roku szkolnym 2017/2018  ………………………………………….. 

6. Czy dziecko będzie korzystało z obiadów  -            tak                    nie 

7. Informacje o stanie zdrowia dziecka …………………………………………………………………………. 

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

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

II.     Czas pobytu dziecka w świetlicy (proszę o wypełnienie do 30 września)                      

1. Zajęcia świetlicowe  przed lekcjami (świetlica będzie czynna od godz. 6.45)                          

Dziecko będzie uczestniczyć w zajęciach od godz. ………….   do rozpoczęcia zajęć                       

o godz. ………. w dniach ……………………………………………………………………………………………..    

 2. Zajęcia świetlicowe po lekcjach (świetlica będzie czynna do godz. 16.15)                                

Dziecko będzie uczestniczyć w zajęciach po lekcjach  do godz. ………………………………… 

w dniach ……………………………………………………………………………..........................................   

Gostynin, ………………….                                 ………………………………….... …                                      

(data)                                                           (podpis rodziców lub prawnych opiekunów) 

http://www.sp1gostynin.edu.pl/


 

III. Dane rodziców  

Imię i nazwisko matki                                                      

…………………………………………......………………… 

Imię i nazwisko ojca 

…………………………………………......………………… 

Miejsce zamieszkania 

……………………………………………….………………… 

Miejsce zamieszkania 

……………………………………………….………………… 

Miejsce zameldowania 

………………………………………………………………… 

Miejsce zameldowania 

…………………………………………………………………… 

Miejsce pracy                              

……………………………………………….………………… 

Tel. …………………………………………………………. 

Miejsce pracy                            

…………………………………………………………………… 

Tel. …………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy       

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

Telefon kontaktowy                         

…………………………………………………………………… 

e-mail e-mail 

Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem pod 

odpowiedzialnością karną (art.233§1 kk)                                                                                   

 

 

Gostynin, ………………….                            podpisy   ….………………………………….  
(data)                                                                   (podpis rodziców lub prawnych opiekunów) 

IV. Dane osób ( poza rodzicami/prawnymi opiekunami) upoważnionymi 
do odbioru dziecka. 

 
1.Dotyczy dzieci, które nie ukończyły 7 lat oraz dzieci powyżej 7 r.ż,  których rodzice 

zdecydują, że nie mogą wracać do domu samodzielnie. 

Imię i nazwisko                           

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

…………………………………………………………………………. 

Nr dowodu osobistego 

…………………………………………......   

Telefon ………………………………… 

Imię i nazwisko                                  

…………………………………………......………………………. 

……………………………………………………………………….. 

Nr dowodu osobistego 

…………………………………………......  

Telefon ………………………………… 

Imię i nazwisko                                  

…………………………………………......……………………….. 

……………………………………………………………………….. 

Nr dowodu osobistego 

…………………………………………...... 

Telefon …………………………………. 

Imię i nazwisko                                  

…………………………………………......……………………….. 

………………………………………………………………………… 

Nr dowodu osobistego 

…………………………………………...... 

Telefon …………………………………. 

 Dotyczy dzieci, które mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy o ustalonej 

porze.                                                                                                                                              

Moje dziecko  (imię i nazwisko dziecka, klasa/grupa) 

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

wychodzi ze świetlicy samodzielnie o godz. …………………… od dnia ……………… i biorę za nie 

pełną odpowiedzialność. Każda zmiana godziny wyjścia będzie potwierdzona przez 

rodziców (opiekunów) pisemnym oświadczeniem. 

Gostynin, ………………….                                        ………………………………….                                              

(data)                                                                   (podpis rodziców lub prawnych opiekunów) 


