
 
    

 
 

                                                                                           

                                           Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 62/2020/2021 
                                             Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 

                            w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2021 r. 

 
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY  

ROK SZKOLNY …………/………… 
 

I. Dane osobowe dziecka: 

Imię i nazwisko: ………………………......................................................…………………….…… klasa………..………..….……. 

Data urodzenia: ………………..…………………………………………….…………………….……………………………….………………….…. 

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

II. Dane rodziców/opiekunów prawnych: 

Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego: ……..…………………………….…………….……………………………..………………. 

Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………………………….………...…………………. 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego: ……..…..……………………………………….…………….….…………..…………………. 

Telefon kontaktowy: ………………………………....….…………………………………………………………..…………..……………………. 

III. Istotne informacje o dziecku, ważne dla zapewnienia bezpiecznego pobytu w świetlicy, w tym 
dotyczące stanu zdrowia (zgodnie z art. 30a ust. 1 oraz art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe, t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1082) 

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

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

IV. Dodatkowe informacje: 

1. Dziecko będzie odrabiało lekcje w świetlicy:  

TAK   NIE 
 

2. Przewidywany (orientacyjny) czas pobytu dziecka w świetlicy: 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

     

 

V. Informacje dotyczące sposobu odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej: 

1. Dziecko będzie odbierane przez rodziców/opiekunów prawnych: 
 

lp. imię i nazwisko seria i numer dowodu osobistego 

1.   

2.   

 

2. Dziecko będzie odbierane przez inne osoby pełnoletnie na podstawie dołączonego upoważnienia 
(Załącznik nr 1 do KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY). 
 

TAK   NIE 
 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 

im. Janusza Korczaka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 

     01-384 Warszawa, ul. Brygadzistów 18 

      tel./fax: 664 92 46; www.zsp2.edupage.org 

      e-mail: sekretariat@zsp2.pl 

 

http://www.zsp2.edupage.org/


3. Dziecko będzie wracało samodzielnie.   
   

   TAK NIE 
 

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

……………..…………………………………………….. 

………………………………………..………………….. 
podpisy rodziców/opiekunów prawnych 

 

4. 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.   

3.   

 

W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru dziecka lub jego samodzielnego powrotu do domu, 
informację w formie pisemnej rodzic/opiekun prawny przekazuje wychowawcy świetlicy.  
Złożenie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu świetlicy.     
  

       ………………………………………..………………….. 

 Data……………………….………             ………………………………………..………………….. 

   podpisy rodziców/opiekunów prawnych 

 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka (fotografii, nagrań, na których będzie możliwa 
identyfikacja dziecka), jego danych osobowych takich jak imię i nazwisko, klasa, do której uczęszcza, 
informacji o odniesionych sukcesach a także wydarzeniach i przedsięwzięciach z jego udziałem (np. 
konkursy, zawody sportowe). Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z promocją szkoły, 
także poprzez ich udostępnienie, rozpowszechnienie w szczególności w następującej formie:  

- zamieszczenie informacji na tablicach informacyjnych Szkoły; 
- umieszczenie informacji w naszej gazetce/kronice; 
- zamieszczenie informacji na stronie internetowej Szkoły; 
- przekazywanie informacji, w tym zdjęć i filmów o najważniejszych wydarzeniach z życia Szkoły na stronę 

internetową Urzędu Dzielnicy i do mediów lokalnych. 
Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w dowolnym momencie można ją wycofać. Brak zgody nie jest 
warunkiem przyjęcia do świetlicy.  
(art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE. L z 2016 r., nr 119/1 
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) 
 
 

Warszawa, dn. ………………….…………     ……………………………………………………………. 

….………………….……………….……....…………… 
                                   podpisy rodziców/opiekunów prawnych 
 

Informujemy, że powyższe dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami obowiązującymi w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 2 w Warszawie.  
 


