
KARTA ZGŁOSZENIA do ŚWIETLICY 

ucznia Szkoły Podstawowej nr 316 w Warszawie 

na rok szkolny 2017/2018 

 

DANE DZIECKA 

 

Imię/imiona i nazwisko dziecka…………………………………….…………………….Klasa….……… 

Data urodzenia………………………… miejsce ur.………………….….……woj. …………………..… 

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

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

Adres zameldowania………………………………………………………………….……………….…… 

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

Nazwa i adres szkoły rejonowej…………………………………………………….……………….…….. 

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

PESEL dziecka ………………………………………………………………………………………….… 

Imię i nazwisko matki ……………………...………………………………………………………….….. 

Imię i nazwisko ojca ……………………….………………………………………………………….….. 

Telefony kontaktowe: dom………….…...... matka:………..………………ojciec…………..………..… 

inne:………………………………….……………………………………………………………………. 

E-mail:…………………………..…………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

Data i czytelny podpis rodziców 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 Dane osobowe są przetwarzane w celu prawidłowej realizacji procesu dydaktycznego, wychowawczego, opiekuńczego   

i pomocy specjalistycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 zgodnie z art. 23 pkt.1 ust.2 i 5 Ustawy z 29 sierpnia 

1997r. o ochronie danych osobowych [Dz.U. z 2016 r.poz.922]. 

 Administratorem danych osobowych jest dyrektor ZSP nr 6 Iwona Kaczmarczyk. Siedzibą ADO jest Zespół Szkolno-

Przedszkolny nr 6, przy ulicy Stanisława Szobera 1/3. 

 Zgodnie z art.32 Ustawy każdej osobie przysługuje prawo kontroli treści danych osobowych, które jej dotyczą oraz ich 

poprawiania, a także czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, a także wniesienia sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania w przypadkach, o których mowa w Ustawie. 

 



ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY 

 

1. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów naszej szkoły, którym rodzice nie mogą zapewnić 

opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych. 

2. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:00. Za dzieci 

przebywające w szkole poza godzinami pracy świetlicy odpowiedzialni są rodzice.  

3. Nie przyprowadzamy dzieci, które są trakcie choroby lub zgłaszają złe samopoczucie. 

4. Zachowanie w świetlicy ma wpływ na okresową i końcoworoczną ocenę zachowania.  

5. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka. 

6. 6-letniego ucznia klasy I może odbierać rodzic lub upoważniona przez rodziców osoba pełnoletnia.   

7-letniego ucznia klasy I oraz ucznia klasy II i III po skończonych zajęciach może odebrać rodzic lub 

upoważniona przez rodziców osoba pełnoletnia; uczeń może samodzielnie opuścić szkołę. 

7. W sytuacji kiedy istnieje podejrzenie, iż dziecko odbiera rodzic będący pod wpływem alkoholu lub 

narkotyków stosuje się przygotowaną do tej sytuacji procedurę. 

8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za zabawki oraz wartościowe przedmioty 

przynoszone przez dzieci. 

 

OŚWIADCZENIA 

o Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach, imprezach okolicznościowych 

organizowanych w godzinach pracy świetlicy: 

TAK  NIE 

o Wyrażam zgodę na umieszczenie imienia i nazwiska dziecka na stronie internetowej szkoły: 

TAK  NIE 

Podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i zobowiązuję się do ich aktualizacji. 

 

 

 

 

Warszawa, dnia ……………………….. 

 

 

 

czytelny podpis rodziców 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Szanowni Państwo – zwracamy się z prośbą o dobrowolne zadeklarowanie miesięcznej stawki 

przeznaczonej na potrzeby świetlicy. Uzyskane fundusze pozwalają na zakup materiałów do zajęć 

organizowanych w świetlicy. Wysokości zadeklarowanej kwoty ……………. PLN 

 

 

 

 

Warszawa, dnia ……………………….. 

 

 

 

czytelny podpis rodziców 

 

 


