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ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 102 WARSZAWA 

( zał. nr 1 do regulaminu świetlicy) 

Świetlica czynna od. g. 7.00 do g. 17.15 

KARTA ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY 

(kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie dziecka – CZYTELNIE, LITERAMI DRUKOWANYMI) 

rok szkolny 2022 / 2023 

………………………………………………………………………………………………… 
 (imię i nazwisko ucznia) 

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych)…………………………...…………………….. 

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

Data urodzenia dziecka ………..……..............Miejsce urodzenia dziecka:………….……………… 

Adres zamieszkania dziecka………………...………………………………………………………… 

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

Telefon kontaktowy do rodzica/prawnego opiekuna dziecka:……………………………...………… 

Dodatkowy telefon do osoby, która może wg Państwa odebrać dziecko w przypadku nieprzewidzianej 

sytuacji:………………………………….…………………………………………. 

Dodatkowe informacje o dziecku lub rodzinie np. stała choroba, uczulenie, samodzielność/lub jej brak 

(w jakich sferach?), sposób komunikacji, itp……………………………………………….……. 

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

Dziecko może być odbierane ze szkoły tylko przez osoby do tego upoważnione, potwierdzające swoją 

tożsamość, zgodnie z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego. W przypadku zaistnienia 

jakichkolwiek zmian, rodzic/prawny opiekun ma obowiązek niezwłocznie poinformować szkołę. 

Osoba nie wymieniona przez rodzica/opiekuna prawnego, nie będzie mogła odebrać dziecka. 

Dziecko ze szkoły odbierać będą: 

Imię i nazwisko* Stopień 

pokrewieństwa lub 

funkcja(wg uznania) 

Telefon 

kontaktowy* 

Sposób potwierdzania 

osoby zgłoszonej do 

odbioru dziecka. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

*Pola obowiązkowe 

................................                                                ....................................................................................  
           Data                                                                                                                                           Podpisy rodziców/opiekunów dziecka 

 

 



 

2 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 102 WARSZAWA 

( zał. nr 1 do regulaminu świetlicy) 

Informacja dla Komisji Rekrutacyjnej: (proszę wpisać TAK lub NIE) 

a) oboje rodzice czynnie pracują* …………………………………………………………...… 

b) miejsce zatrudnienia rodziców**(matka, opiekun prawny)…………………………………. 

                                                 **(ojciec, opiekun prawny)……………………………..……. 

c) jeden z rodziców pracuje, rodzina wielodzietna*….….............................................................. 

d) rodzic nie pracuje, jednak samotnie wychowuje kilkoro dzieci, które wymagają opieki 

dorosłego*………………...…………………………………………………………………... 

e) inne istotne powody, dla których ubiegają się Państwo o przyjęcie dziecka do świetlicy  

w ZSS nr 102 W Warszawie …………………………………………………………………. 

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

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

*pole obowiązkowe 

**pole fakultatywne 

W jakich godzinach pracy szkoły konieczne jest zapewnienie Państwa dziecku opieki świetlicowej: 

1. poniedziałek od godz. ………… do godz. ………….. 

2. wtorek od godz. ………… do godz. ………….. 

3. środa od godz. ………… do godz. ………….. 

4. czwartek od godz. ………… do godz. ………….. 

5. piątek od godz. ………… do godz. ………….. 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu przyjęcia dziecka 

do świetlicy szkolnej 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 (RODO).” 

Świadoma(my) odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawidłowych danych oświadczam, że przedłożone przeze 

mnie w niniejszej karcie ma stronie 1 i 2 są zgodne ze stanem faktycznym. Jednocześnie własnoręcznym podpisem 

potwierdzam zapoznanie się z regulaminem świetlicy. 

..........................                                                ....................................................................................   
                Data                                                                                                                                       Podpisy rodziców/opiekunów dziecka 

 

 

 



 

 

      

 

                                                                                                                  ( zał nr 2 do regulaminu świetlicy) 

_______________________________________________________________________________ 

DECYZJA KOMISJI W SPRAWIE PRZYJĘCIA  

Komisja postanawia  przyjąć/ nie przyjąć dziecko do świetlicy szkolnej. 

Uzasadnienie odmowy przyjęcia:  

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

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

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

…………………………………………………………………………………... 

Komisja w składzie:     

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

                            Dyrektor szkoły                                                                                                    Wychowawca świetlicy 

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

                                                                                                                                                           Wychowawca świetlicy 

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

                                                                                                                                                           Wychowawca świetlicy 

 

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

                                                                                                                                                                         Data decyzji 

 

 


