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Warszawa, dnia ...................20..... r. 

 

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej nr 312  
im. Ewy Szelburg-Zarembiny 

w Warszawie 
 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA 

DO ŚWIETLICY  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 312 W WARSZAWIE 

W ROKU SZKOLNYM 2020 / 2021 

Podanie danych osobowych w niniejszym formularzu oraz zaakceptowanie zasad ich przetwarzania jest dobrowolne, jednak niezbędne do dokonania 

zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej i świadczenia usługi w tym zakresie. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest SP 312 w Warszawie. 

Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@sp312.waw.pl. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych w SP 312 znajdują się na stronie 

https://sp312waw.edupage.org/ w zakładce Organizacja/RODO. 

FORMULARZ PROSZĘ WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI.  

FORMULARZE WYPEŁNIONE NIECZYTELNIE LUB NIEKOMPLETNE NIE BĘDĄ PROCEDOWANE. 

Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej mojego dziecka:  

 

............................................................................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko dziecka) 

ur. (dd-mm-rrrr)   -   -      

 

uczennicy/ucznia klasy: ..................... . 

Adres zamieszkania:  

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

 

................................................................................................................................................................................................ 
(kod pocztowy, miasto, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

 

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

 

Telefony kontaktowe: ..............................................................................................  

 

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

 

Telefony kontaktowe: ..............................................................................................  

1) Przyjmuję do wiadomości, że świetlica jest czynna w godzinach 7.30-17.00. 

2) Zobowiązuję się do odbierania mojego dziecka – ucznia klasy I-V do godz. 17.00 oraz aktualizacji wszelkich 

danych dotyczących dziecka oraz rodziców/ prawnych opiekunów (w szczególności telefonów kontaktowych). 

3) Dzieci przebywające w świetlicy należy odbierać osobiście lub przez wideofon, znajdujący się przy wejściu na 

teren szkoły podając imię i nazwisko dziecka oraz imię i nazwisko osoby odbierającej (podać - stopień 

pokrewieństwa). 

4) Dzieci będą wychodziły ze świetlicy na zajęcia dodatkowe pozalekcyjne po przyjściu nauczyciela, który 

prowadzi zajęcia i bierze odpowiedzialność od tego momentu za dziecko oraz za jego powrót do świetlicy. 
5) Dodatkowe informacje o dziecku, które mogą okazać się ważne podczas pobytu dziecka w świetlicy szkolnej: 

(podanie niniejszych informacji jest dobrowolne) 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych informacji w okresie uczęszczania mojego dziecka do świetlicy, do celów 

związanych z procesem opiekuńczo-wychowawczym realizowanym w świetlicy szkolnej. 

................................................................ 
 (podpis rodziców / opiekunów prawnych) 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych mojego dziecka oraz jego 

rodziców/opiekunów prawnych w Szkole Podstawowej nr 312 w Warszawie.  

................................................................ 
 (podpis rodziców / opiekunów prawnych) 


