
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 
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KARTA  ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

W ROKU SZKOLNYM …..……………/……………………… 

Uczeń  klasy  ……...…….. 

 

Proszę o przyjęcie mojego  dziecka ………………………………………..........…… 

 ucznia klasy  ……...……..   do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 261 im. Stanisława Kostki 

Potockiego w Warszawie w roku szkolnym ………….  /…………… 

 
I. DANE OSOBOWE DZIECKA 

 

Imię i nazwisko  

Data i miejsce 

urodzenia 

 

Adres zamieszkania  

 
II. DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

MATKA  Nr telefonu 

kontaktowego 

 

OJCIEC  Nr telefonu 

kontaktowego 

 

 
III.  DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU  

( Jeśli dziecko wymaga szczególnej opieki – np. alergie, przewlekłe choroby) 

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

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

IV. OŚWIADCZENIE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW O SPOSOBIE OPUSZCZANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZEZ 

DZIECKO 

 * Dziecko może opuścić świetlicę samodzielnie  -  TAK / NIE      jeśli tak to o wskazanych godzinach: 

 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 
Godziny wyjścia   
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*  Dziecko będzie odbierane ze świetlicy przez upoważnione osoby: 

 

 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    

 

* Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze ze szkoły do 

domu podczas jego samodzielnego powrotu.   

 

* Ponadto zobowiązujemy się zgłosić wychowawcy świetlicy fakt niezaplanowanych zmian dotyczących 

powierzenia opieki nad naszym dzieckiem osobom nieupoważnionym pisemnie. W razie niedotrzymania 

formalności w tym zakresie przyjmujemy do wiadomości, iż dziecko nasze nie zostanie wydane osobom 

postronnym. 
 

 

 

 

 

Informacje dodatkowe: 

 
 Świetlica szkolna jest czynna w godzinach od 7.00 do 18.00 prosimy o odebranie dziecka o wyznaczonej 

godzinie. 

 Mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa dziecka, w przypadku zaistnienia potrzeby opuszczenia świetlicy 

szkolnej w sposób inny niż wskazany w karcie zgłoszenia (np. samodzielne wyjście, odbiór dziecka przez inne 

osoby niż wskazane w karcie) prosimy o dostarczenie pisemnej informacji  na ten temat. 

 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.  

 

 

 

Warszawa dnia...........................      

                                                      

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

 
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) 
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Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Szkole Podstawowej  nr 

261 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

dla osoby, której dane zostały pozyskane z innego źródła niż od osoby, której dane dotyczą 

 

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. Stanisłąwa 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.  

 
 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego 

ul. Wiertnicza 26, 02 – 952 Warszawa 

www.kostka-potocki.edu.pl 
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