
KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 69 W WARSZAWIE 

w roku szkolnym 2020/2021 

 

Zapisanie dziecka do świetlicy szkolnej jest jednoznaczne z akceptacją REGULAMINU ŚWIETLICY SZKOLNEJ. 

Regulamin świetlicy dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce ŚWIETLICA/REGULAMIN ŚWIETLICY. 

 

Imię i nazwisko dziecka :................................................................................................. klasa:............... 

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

Adres zamieszkania dziecka: .................................................................................................................... 

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

 

Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów dziecka/ telefony kontaktowe 

.................................................................................................tel. ............................................................ 

.................................................................................................tel. ............................................................ 

 

Ważne informacje o zdrowiu dziecka: (m.in. choroby, alergie) .............................................................. 

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

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

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

 

 OŚWIADCZENIE rodziców/opiekunów prawnych o sposobie opuszczania przez dziecko świetlicy: 

 

Wyrażam zgodę na samodzielne wyjście mojego dziecka ..................................................................... 

klasa …..…  ze świetlicy szkolnej (TAK/NIE) o godzinie: 

 PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIATEK 

Godzina wyjścia  

 

 

 

    

 

Jednocześnie ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od chwili wyjścia ze 

świetlicy szkolnej. 

 

Warszawa , dn. .............................................…                                 podpisy rodziców/prawnych opiekunów:  

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

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



 

Osoby PEŁNOLETNIE upoważnione do odbierania dziecka ze świetlicy 

Upoważniam niżej wymienione osoby do odbierania mojego dziecka ze świetlicy szkolnej: 

l.p. 
Imię i nazwisko osoby upoważnionej 

do odbioru dziecka 

Stopień pokrewieństwa  

oraz nr dowodu osobistego 

Zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych* 

(podpis osoby upoważnionej) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

 

 

*  

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (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 osobowych), wyrażam 

dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Podstawową nr 69 w Warszawie, w celu: 

identyfikacji mojej osoby na podstawie okazania dowodu osobistego, w zakresie: imię i nazwisko, seria i nr dowodu 

osobistego oraz nr telefonu. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Szkoła Podstawowa nr 69 z siedzibą w 

Warszawie, ul. Wiktorska 73. Państwa dane będą przetwarzane do momentu odwołania upoważnienia przez rodziców, 

najpóźniej do zakończenia edukacji dziecka w Szkole Podstawowej nr 69. 

Informujemy, że udzieloną przez Państwo zgodę można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów ewidencyjnych, wycofanie zgody należy 

dokonać drogą pisemną lub elektroniczną. 

 

 

 

Warszawa , dn. .............................................…                                 Czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów:  

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

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

 


