
 
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy 

 
 w Szkole Podstawowej nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi 

 w Warszawie 04-450, ul. I. Paderewskiego 45 
 
 
 

Imię i nazwisko dziecka ….............................................................................. 
 
Klasa ..............   Data  urodzenia  dziecka   ................................................ 
 
Adres zamieszkania dziecka ...……............................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………… 

 
Imię i nazwisko, numer telefonu i godziny pracy matki (opiekunki) dziecka:  

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

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

 
Imię i nazwisko, numer telefonu i godziny pracy ojca (opiekuna) dziecka:  

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

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

 
Inne telefony kontaktowe: 
 
1.  .................................................................................................................................................. 
                        imię i nazwisko, rodzaj pokrewieństwa, numer telefonu 
 

2.  .................................................................................................................................................. 
  imię i nazwisko, rodzaj pokrewieństwa, numer telefonu 
 

3.  ................................................................................................................................................. 
  imię i nazwisko, rodzaj pokrewieństwa, numer telefonu 
 
 
Uwagi dotyczące dziecka: …........................................................................................................ 

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

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

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

Dziecko powinno / nie powinno* odrabiać zadane prace domowe w świetlicy szkolnej.  

 

 



 
Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej: 
 
1.  ..................................................................................................................................... 
 imię  i  nazwisko, rodzaj  pokrewieństwa 
 
2.  ..................................................................................................................................... 
 imię  i  nazwisko, rodzaj  pokrewieństwa 
 
3.  ..................................................................................................................................... 
 imię  i  nazwisko, rodzaj  pokrewieństwa 
 
4.  ..................................................................................................................................... 
 imię  i  nazwisko, rodzaj  pokrewieństwa 
 
5.  ..................................................................................................................................... 
 imię  i  nazwisko, rodzaj  pokrewieństwa 
 

 W przypadku odbierania dziecka przez inną osobę lub gdy dziecko ma samodzielnie 

opuścić świetlicę szkolną prosimy o pisemne upoważnienie jednorazowe.  

 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 217 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Warszawie, danych osobowych zgromadzonych w karcie dla potrzeb związanych z 
realizacją procesu dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczego. Zostałem/łam poinformowany/a o 
dobrowolności podania danych, prawie dostępu do treści danych, ich poprawiania i modyfikowania 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).  
 
 *Wyrażam zgodę na publikację danych dotyczących dziecka i jego osiągnięć na 
tablicy i/lub stronie internetowej Szkoły, w związku z działaniami informacyjnymi Szkoły.  
 

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

 
 
........................................                                                             ........................................  
podpis matki (opiekunki)                                                            podpis ojca (opiekuna)  
     
 
*- niepotrzebne skreślić 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Deklaruję dobrowolną roczną składkę na materiały do zajęć świetlicowych w 

wysokości ……….. złotych lub dostarczenie niezbędnych materiałów plastycznych 

wskazanych przez wychowawców świetlicy.  

 
 
………………………. …………………… 
podpis matki (opiekunki)                                                            podpis ojca (opiekuna)  


