
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 Szkoły Podstawowej nr 77 w Warszawie 

  na rok szkolny …… / …… 

 

I. DANE OSOBOWE: 

Imiona i nazwisko ucznia: ……………………………………………………………………………..… klasa : .... 

Data i miejsce urodzenia: ............................................................................................................................... 

Adres zamieszkania ucznia: ........................................................................................................................... 

Nazwiska i imiona rodziców (opiekunów prawnych): ...................................................................................... 

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

Aktualne numery telefonów komórkowych:  

1) matki: ................................................................ 

2) ojca: ..................................................................  

W przypadku zmiany prosimy o natychmiastowe uaktualnienie powyższych numerów  

 
II. GODZINY POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY 

Dzień: Od godziny: Do godziny: 

Poniedziałek   

Wtorek   

Środa   

Czwartek   

Piątek   

 
III. OSOBY ODBIERAJĄCE DZIECKO 

L.p. Imię i nazwisko: Stopień  
pokrewieństwa: 

Telefon 
 kontaktowy: 

Seria i nr 
dowodu osobistego 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
 

W przypadku odbioru dziecka ze świetlicy przez osobę niepełnoletnią, rodzice / prawni  

opiekunowie zobowiązani są do wypełnienia oddzielnego oświadczenia. 



IV. ZGODA NA SAMODZIELNY POWRÓT ZE SZKOŁY (niepotrzebne skreślić) 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na samodzielny powrót/y ze świetlicy do domu  

……………………………...…………………………………………………………. o godz. ……………………. 

 

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

                                                                               (data, podpis rodziców lub opiekunów prawnych) 

 

W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka, informację w formie 

pisemnej należy przekazać nauczycielowi świetlicy. 

 

Polecenia wydane ustnie dziecku nie będą respektowane! 

 

V. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA 

1. Zobowiązuję się do pisemnego powiadamiania wychowawców świetlicy o wszelkich zmianach 

dotyczących odbioru dziecka 

2. Zapoznałam /łem się z Regulaminem pracy świetlicy. Zobowiązuję się do przestrzegania 

regulaminu oraz do ścisłej współpracy z nauczycielami świetlicy, w celu zapewnienia dziecku 

najlepszych warunków pobytu w świetlicy. 

 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922) w celu bezpiecznego 

odbioru dziecka ze świetlicy. 

 

 

 

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

       (data, czytelny podpis MATKI)                                               ( data, czytelny podpis OJCA) 

 

 

Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 77 z siedzibą w Warszawie ul. Samogłoska 9, która przetwarza 

dane zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 

922) 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016, poz. 922) każdej 

osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania jej danych zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do: 

uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub 

ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są 

już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 


