
XXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki Potockiego 

Szkoła Podstawowa nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego 

ul. Wiertnicza 26, 02-952 Warszawa, tel. 22 277 15 00    

 fax. 22 277  15 01 

e-mail: sekretariat@kostkapotocki.edu.pl,www.kostkapotocki.edu.pl 

 

 
 

KARTA  ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY  

w  Szkole Podstawowej nr 261  im. Stanisława Kostki Potockiego 

 

                                 NA ROK  SZKOLNY   20…../20…. 
                                                                                    

                                                                                        

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA ....................................................................................  

 

KLASA   ………………… 
 

 

I. DANE OSOBOWE UCZNIA: 

 

Imię i nazwisko  

Data i miejsce 

urodzenia 
 

Adres 

zamieszkania 
 

 

II. DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

IMIĘ I 

NAZWISKO 

MATKI 

 

Nr telefonu 

kontaktowego 

 

ADRES 

ZAMIESZKANIA 

 

IMIĘ I 

NAZWISKO 

OJCA 

 

Nr telefonu 

kontaktowego 

 

ADRES 

ZAMIESZKANIA 

 

 

III. DNI ORAZ DEKLAROWANE GODZINY POBYTU UCZNIA W 

ŚWIETLICY: 

 PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

GODZINY  

POBYTU 

 

 

 

    

mailto:sekretariat@kostkapotocki.edu.pl
http://www.kostkapotocki.edu.pl/
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IV.  DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU    

  

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu 

mojego dziecka (dziecko, które ukończyło 7 rok życia 

może samodzielnie opuścić szkołę / dzieci, które nie 

ukończyły 7 lat mogą być odbierane przez nieletnie 

rodzeństwo, które ukończyło co najmniej 10 lat) 

 

TAK 

 

NIE 

Zezwalam na odrabianie przez moje dziecko zadanych 

prac domowych w świetlicy 
TAK NIE 

Informacje na temat zdrowia dziecka (np. o przyjmowanych lekach, chorobach, alergiach): 

Zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku 

dziecka (fotografie/filmy na rzecz placówki, w celach 

informacyjnych, dokumentacyjnych, edukacyjnych, w 

tym zamieszczania na stronie internetowej, portalu 

społecznościowym, kronikach, folderach) 

 

TAK 

 

NIE 

 
 

 

V. OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA ZE 

ŚWIETLICY: 

 

 
 

 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odebrania 

dziecka 

Nr telefonu 

kontaktowego 

Rodzaj 

dokumentu ze 

zdjęciem, który 

będzie okazywany 

przy odbiorze 

dziecka 

1    

2 
   

3    

4    

5 
   

6 
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VI. Informacje dodatkowe: 
 

1. Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w dni pracy szkoły w godzinach 

od 7.00 do 17.30 prosimy o odebranie dziecka o wyznaczonej godzinie. 

2. Mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa dziecka,  ze świetlicy mogą odbierać jedynie 

rodzice/ prawni opiekunowie oraz wyznaczone przez nich osoby wpisane do Karty 

Zgłoszenia Dziecka do świetlicy. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być 

odebrany przez inną osobę, której rodzic nie wpisał do Karty, wyłącznie na podstawie 

pisemnego upoważnienia od rodziców/prawnych opiekunów, dokonanego drogą 

elektroniczną w e-dzienniku. 

3. Prosimy nie umawiać się z dzieckiem pod szkołą, lecz odebrać dziecko bezpośrednio ze 

świetlicy, aby wychowawca wiedział, że dziecko opuściło już świetlicę i pod czyją opieką. 

4. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka do godz. 17.30. Jeśli do 

godziny 17.30 dziecko nie zostanie odebrane z placówki i nie będzie można nawiązać 

kontaktu telefonicznego z rodzicami/prawnymi opiekunami, nauczyciel informuje o 

tym fakcie dyrektora, który zawiadamia odpowiednie służby 

5. Za rzeczy, zabawki, ubrania przynoszone przez dzieci, świetlica nie ponosi 

odpowiedzialności.  

6.  Za szkody materialne wyrządzone przez dziecko odpowiadają finansowo rodzice.  

 

VII. Rodzice zobowiązują się, do:  

1. Punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy do godz.17.30. 

2. Zapoznania się i przestrzegania Regulaminu, który obowiązuje w świetlicy SP 261  

im. St. Kostki Potockiego. 

3. Współpracy z wychowawcami świetlicy w sprawach dotyczących pobytu i 

funkcjonowania dziecka w grupie świetlicowej 

          

                                             

 

.........................................................                                   ………............................................... 
(Czytelny podpis  matki lub opiekuna prawnego)          (Czytelny podpis ojca lub opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARSZAWA DATA ……………………………. 
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Oświadczamy, że Administrator danych – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 261 w Warszawie 

przekazał nam Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu  danych osobowych osób wskazanych przez 

nas w niniejszym upoważnieniu i zobowiązujemy się do przekazania jej ww. osobom. 

 

.........................................................                                   ………............................................... 
(Czytelny podpis  matki lub opiekuna prawnego)          (Czytelny podpis ojca lub opiekuna prawnego) 

 

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Szkole 

Podstawowej  nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie 

 
 

Na podstawie art. 14 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 

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) – zwanego dalej 

Rozporządzeniem, informujemy, iż : 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Państwa 

dziecka przetwarzanych w Szkole Podstawowej nr 261  im. Stanisława Kostki 

Potockiego jest Dyrektor szkoły; 

2.  Kontakt do Inspektora ochrony danych w Szkole Podstawowej nr 261 im. Stanisława 

Kostki Potockiego iod@zs79.pl; 

3. Administrator danych osobowych – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 261  im. St. 

Kostki Potockiego  - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. c). 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia Pani/Panu 

odbierania ze świetlicy szkolnej dziecka ………………………………………………. 

5. Przetwarzane przez Administratora Pani/Pana dane są danymi zwykłymi. 

6. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą 

Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególnych przypadkach instytucje 

państwowe. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres realizacji 

Pani/Pana uprawnień wynikających z upoważnienia.  

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu 

prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w 

tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa, 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana 

danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 261  im. Stanisława Kostki Potockiego 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w 

sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

10.  Pani/Pana dane osobowe pozyskano od rodziców/prawnych opiekunów dziecka 

………………………………………. 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane.  

mailto:iod@zs79.pl

