
Załącznik nr 2 do Regulaminu Świetlicy Szkolnej Szkoły Podstawowej 
z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie z dn. 22.09.2015r.ze zmianą z dn.30.08.2019 r. 

 

 Szkoła Podstawowa z Oddziałami     

 Integracyjnymi nr 82   KARTA ŚWIETLICOWA  
 im. Jana Pawła II w Warszawie    
   

rok szkolny 2019/2020 
 

 ul. Górczewska 201    
     

 01-459 Warszawa      
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
 

Jako rodzice/opiekunowie prawni uprawnieni do składania oświadczeń dotyczących naszego dziecka, 
wnioskujemy o przyjęcie naszego dziecka, ucznia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 
im. Jana Pawła II, do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana 

Pawła II ze względu na* (zgodnie z art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe): 
 

☐ czas pracy rodziców/opiekunów prawnych  
☐ organizację dojazdu do szkoły  
☐ inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole  

*zaznaczyć właściwe 
 

 

 

DANE OSOBOWE UCZNIA 
 

 

imiona 
 

nazwisko  
 

data urodzenia dzień miesiąc rok 
    

Klasa, do której będzie uczęszczało dziecko  
w roku szkolnym 2019/2020  

 

 

 

INFORMACJE O UCZNIU 
 

Istotne informacje, które mogą mieć wpływ na zapewnienie właściwej opieki Państwa dziecku podczas 

zajęć świetlicowych (zgodnie z art. 30a ust. 1 oraz art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe): 
 

Zainteresowania dziecka:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Informacje o zdrowiu dziecka, które mogą mieć wpływ na zapewnienie właściwej opieki Państwa dziecku 
podczas zajęć świetlicowych: 

 

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

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

Inne istotne informacje, które mogą mieć wpływ na zapewnienie właściwej opieki Państwa dziecku 
podczas zajęć świetlicowych: 

 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA DOTYCZĄCE SPOSOBU 
ODBIERANIA DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ: 
 
DANE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH: 
 
Imię i nazwisko matki/ opiekuna prawnego: ……………………………………………………………………………………. 
 
     Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Imię i nazwisko ojca/ opiekuna prawnego: ……………………………………………………………………………………. 
 
     Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
1.DZIECKO BĘDZIE WRACAŁO SAMODZIELNIE:  TAK    /  NIE 

 

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu (dotyczy dzieci powyżej 7 roku życia)w roku szkolnym 2019/2020 
i biorę pełną odpowiedzialność prawną za jego bezpieczeństwo od momentu wyjścia ze szkoły. 

 
2. DZIECKO BĘDZIE ODBIERANE PRZEZ INNE OSOBY PEŁNOLETNIE: 
 
 

Informacje na temat osób upoważnianych.  
Należy wybrać przez zaznaczenie znakiem X stosowny zakres upoważnienia: 

 

1) 

     

2) 

   

. . . .. . .. \.. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . 

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

……………………………………  
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dziecka)  (imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dziecka) 

. ... .. ... ... .. ... ... ... .. ... ... .. ... ... ... .. ... ... .. ... ... ... .. ... 

 ………………………………….    ..................................................................  
(rodzaj i numer dokumentu ze zdjęciem, który będzie okazywany  (rodzaj i numer dokumentu ze zdjęciem, który będzie okazywany 

przy odbiorze dziecka)  przy odbiorze dziecka) 

. ... .. ... ... .. ... ... ... .. ... ... .. ... ... ... .. ... ... .. ... ... ... .. ... 

..... …………………………………    ..................................................................  
(telefon kontaktowy)  (telefon kontaktowy) 

          
  

odbieranie dziecka 
    

odbieranie dziecka       
          

          

  odbieranie informacji wychowawczych     odbieranie informacji wychowawczych 
  

odbieranie korespondencji 

   

odbieranie korespondencji 
     

     
          

3) 

     

4) 

   

. . . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . . 

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

…………………………………  
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dziecka)  (imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dziecka) 

. ... .. ... ... .. ... ... ... .. ... ... .. ... ... ... .. ... ... .. ... ... ... .. ... 

 ……………………………………..    ..................................................................  
(Rodzaj i numer dokumentu ze zdjęciem, który będzie okazywany  (Rodzaj i numer dokumentu ze zdjęciem, który będzie okazywany 

przy odbiorze dziecka)  przy odbiorze dziecka) 

. ... .. ... ... .. ... ... ... .. ... ... .. ... ... ... .. ... ... .. ... ... ... .. ... 

 ……………………………………...    ..................................................................  
(telefon kontaktowy)  (telefon kontaktowy) 

          
  

odbieranie dziecka 

       

       

odbieranie dziecka 
 

       
         

  odbieranie informacji wychowawczych     odbieranie informacji wychowawczych  
       

odbieranie korespondencji 

        
  

odbieranie korespondencji 
     

       
          

          
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    3.     DZIECKO BĘDZIE ODBIERANE PRZEZ NIEPEŁNOLETNIE RODZEŃSTWO:  TAK /    NIE 
 
 
Biorę odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo mojego dziecka i zezwalam na wyjście ze świetlicy z niepełnoletnim 
rodzeństwem. 
 

lp. imię i nazwisko numer legitymacji szkolnej 

1.   

2.   

 
Jednocześnie oświadczamy (oświadczam), że upoważnione osoby zapewnią dziecku pełne bezpieczeństwo 
oraz że wraz z chwilą odbioru ze Szkoły biorą na siebie odpowiedzialność za dziecko. 
 Upoważnienie jest ważne przez okres roku szkolnego 2019/2020 lub do odwołania. 
 

    4.      DEKLARACJA DOTYCZĄCA ODRABIANIA PRACY DOMOWEJ W ŚWIETLICY  SZKOLNEJ 
 

Czy wyraża Pan/Pani zgodę na odrabianie pracy domowej przez Pani/a dziecko w świetlicy szkolnej? TAK/NIE 
 
Dodatkowe uwagi: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 
 

5. OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁAM/-EM SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ  Z 
ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 82 IM. JANA PAWŁA II 

  
……..……………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………..……. 

 
(data, czytelny podpis matki/opiekuna prawnego) 

 
i/lub  

 
(data, czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego)



W przypadku, gdy oboje rodziców (opiekunów) posiadają pełnię władzy rodzicielskiej, prosimy 
o złożenie podpisów przez oboje rodziców. W szczególnych przypadkach, gdy nie jest to 
możliwe, prosimy o kontakt ze szkołą. 
 

 

INFORMACJE: 
 
1. Świetlica w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II jest 

czynna od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz.18:00  
2. Odpowiedzialność za dziecko przebywające w szkole przed rozpoczęciem pracy świetlicy  
        i po jej zakończeniu ponoszą rodzice/opiekunowie prawni. Odpowiedzialność za dziecko           
przed przyprowadzeniem i po odebraniu ze świetlicy ponoszą rodzice/ opiekunowie prawni 
lub osoby upoważnione do odbioru przez rodziców/ opiekunów prawnych 

3. Rodzice/ opiekunowie prawni maja możliwość wglądu i modyfikacji danych w karcie 
świetlicy, jak i dołączania osób upoważnionych do odbioru dziecka w trakcie roku 
szkolnego.  

4. W przypadku braku w karcie stosownego upoważnienia do odbioru dziecka lub  braku 
oświadczenia o samodzielnym powrocie dziecka ze szkoły, dziecko będzie mogło być 
odbierane ze szkoły wyłącznie przez rodziców/opiekunów prawnych.  

5. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczniów (w tym ich 
rodziców/opiekunów prawnych) Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 
im. Jana Pawła II są dostępne w siedzibie Szkoły.  

6. Zgoda na rozpowszechnianie informacji nt. dziecka, w tym jego wizerunku w celach 
związanych z promocją szkoły jest osobnym formularzem szkolnym. Wyrażona w niej wola 
dotyczy działań szkoły, w tym także świetlicy. Formularz ten jest dostępny w sekretariacie 
szkoły lub u wychowawców.  

7. Ze względu na zapewnienie właściwej opieki dziecku podczas pobytu w szkole, konieczne 
jest niezwłoczne aktualizowanie danych i informacji dotyczących ucznia. 
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