
                   

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY 
/Szkoła Podstawowa nr 258/ 

 
 

DANE DZIECKA 

1. Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………. klasa …………………………………………… 

2. Data urodzenia  ................................................................................................................................................ 

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

 

DANE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

1. Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów 

matka ........................................................................... ojciec ......................................................................... 
                 

2. Adres zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów 

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

3. Numery telefonów rodziców/prawnych opiekunów 

 matka ojciec 

tel. kontaktowe  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 

- choroby, przyjmowane leki …......................................................................................................................... 

- uzdolnienia, zainteresowania ………………………………………………….…………………………………………………….………… 

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

- odrabianie prac domowych w świetlicy                                   

   /niepotrzebne skreślić/ 

 

Informacje dla rodziców 

1. Pobyt dziecka w świetlicy poprzedzony jest złożeniem wypełnionej karty zgłoszenia. 

2. Świetlica czynna jest w godzinach od 7
00

 do 18
00

. Rodzice zobowiązani są do terminowego odbierania dzieci. 

3. Uczestników świetlicy obowiązuje codzienne zgłaszanie się do wychowawców w momencie przyjścia i wyjścia ze 

świetlicy.  

4. Rodzice zobowiązani są do pisemnego powiadomienia wychowawców o  ewentualnej zmianie adresu, numeru telefonu 

lub osób wskazanych do odbioru dziecka. 

5. Dzieci nie mogą być odbierane przez osoby nieupoważnione na piśmie oraz w stanie nietrzeźwym. 

6. Za wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci wychowawcy świetlicy nie biorą odpowiedzialności. 

7. Za celowo wyrządzone szkody w świetlicy szkolnej odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice (opiekunowie). 

8. Podczas pobytu w świetlicy wychowawcy podejmują wszelkie decyzje odnośnie zajęć. 

 

TAK NIE 



 

 

Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów 

 

1. Upoważniam do odbioru mojego dziecka ze świetlicy następujące osoby: 

imię i nazwisko nr i seria dowodu stopień pokrewieństwa numer telefonu 

    

    

    

    

    

    

    

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody /niepotrzebne skreślić/ na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

przez  Szkołę Podstawową nr 258 w Warszawie w zakresie publikacji jego wizerunku na stronie internetowej 

szkoły, facebooku lub w gazetce świetlicowej. Oświadczam, że mam świadomość, że wyrażoną zgodę mogę 

w każdej chwili wycofać. 

 

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

                          data                                  podpisy rodziców/prawnych opiekunów 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem świetlicy oraz zobowiązuję się do przestrzegania jego 

zasad. 

 

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

                          data                                  podpisy rodziców/prawnych opiekunów 

 

 

 

Informujemy, że powyższe dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa oraz sprawnego 

funkcjonowania pracy świetlicy Szkoły Podstawowej nr 258 w Warszawie. Podstawą prawną przetwarzania jest Artykuł  6 ust. 1 lit. c 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli 

uznacie Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy prawa.  

Powyższe dane będą przetwarzane do 30.09.2021r., po czym zostaną zniszczone. 


