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KARTA ZGŁOSZENIA do ŚWIETLICY 

ucznia Szkoły Podstawowej nr 363 w Warszawie 
na rok szkolny 2019/2020 

 

DANE DZIECKA 
 

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

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 

………………………………..…………………………………………………… 
RODZIC/PRAWNY OPIEKUN - czytelny podpis 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 Dane osobowe są przetwarzane w celu prawidłowej realizacji procesu dydaktycznego, wychowawczego, opiekuńczego i pomocy 
specjalistycznej Szkoły Podstawowej Nr 363, zgodnie z wymogiem ustawowym i Państwa zgodą w ramach określonych przepisami 
prawa zgodnie z art.6.ust.1 lit. a i c oraz art.9 ust.2 lit. a i g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych i w związku z ustawą Prawo Oświatowe i ustawą o Systemie Informacji Oświatowej. 

 Administratorem danych jest Pani Joanna Kalisz-Lerch, dyrektor SP 363 w Warszawie, przy ulicy Rozłogi 10.  

 W związku z przetwarzaniem danych osobowych Państwa i Państwa Dzieci przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich 
danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz 
inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 

 W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Państwu prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. Państwa dane i dane Dzieci nie będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane dane będą przechowywane na terenie Unii Europejskiej. 

 

 
……………………………………………………………………..………… 

zapoznałam/łem się  

 



2 

 
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY rok szkolny 2019/2020 

 
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. Zachowanie w świetlicy ma wpływ na okresową i końcowo roczną ocenę zachowania.  

4. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka. 

5. 6-letniego ucznia klasy I może odbierać rodzic/prawny opiekun lub upoważniona przez 

rodziców/opiekunów prawnych osoba pełnoletnia. 7-letniego ucznia klasy I oraz ucznia klasy II i 

III po skończonych zajęciach może odebrać rodzic/prawny opiekun lub upoważniona przez 

rodziców/opiekunów prawnych osoba pełnoletnia; uczeń może samodzielnie opuścić szkołę.  

6. Dzieci ze świetlicy samodzielnie mogą wyjść tylko na podstawie pisemnej dyspozycji rodziców. 

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

8. W sytuacji kiedy istnieje podejrzenie, iż dziecko odbiera rodzic/opiekun prawny będący pod 

wpływem alkoholu lub narkotyków stosuje się przygotowaną do tej sytuacji procedurę. 

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

przynoszone przez dzieci. 

_________________________________________________________________________ 

 

ZGODY 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach, imprezach okolicznościowych 

organizowanych w godzinach pracy świetlicy: 

TAK   NIE 
 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku (zdjęć, filmów) mojego dziecka, na stronie internetowej 
placówki, w zakresie celów realizowanych przez szkołę [zgodnie z art.6 ust.1 lit.c Rozporządzenia RODO]: 
 

TAK   NIE 

Warszawa, dnia  ……………………………………….…. 
…………………………………………..………………………. 

czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

________________________________________________________________________ 

 

Szanowni Państwo – zwracamy się z prośbą o dobrowolne zadeklarowanie miesięcznej kwoty przeznaczonej 

na potrzeby świetlicy. Uzyskane fundusze pozwalają na zakup materiałów do zajęć organizowanych w świetlicy. 

Wysokość zadeklarowanej kwoty ………..………………. PLN 

 

Warszawa, dnia ……………………………….. 
…………………………………………………. 

czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 
 


