
 

 

 

 

 

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

w roku szkolnym …………….. / ……………
 
  
I. Dane dziecka:  

Imię i nazwisko ………………………

Adres zamieszkania ............................

Uzdolnienia/zainteresowania………………………………………….…………….………………

.........……………………………………………………………………

Problemy zdrowotne ………………………

………………………………………………………………

 

II. Dane rodziców/opiekunów prawnych: 

Imię i nazwisko matki ………………………………………………………

Telefon kontaktowy (1) ..........................

Telefon kontaktowy (2) ..........................…………………………………………

Adres email ............................................................................................................

 

Imię i nazwisko ojca ……..........................

Telefon kontaktowy (1) ..........................…………………………………

Telefon kontaktowy (2) ..........................………………………………

Adres email ..........................................................................................

 

III. Informacje dotycz ące pobytu dziecka w 

1. Dziecko będzie codziennie korzystało z opieki 

2. Dziecko będzie korzystało z opieki 

 poniedziałek 

godzina  

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 387
im. Szarych Szeregów 

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy
 

w roku szkolnym …………….. / …………… 

 i nazwisko ………………………........………………………...                       Klasa ..

Adres zamieszkania ............................……………………………………………………………

Uzdolnienia/zainteresowania………………………………………….…………….………………

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

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

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

II. Dane rodziców/opiekunów prawnych:  

………………………………………………………..............

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

Telefon kontaktowy (2) ..........................…………………………………………........

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

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

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

Telefon kontaktowy (2) ..........................……………………………….........…………………..……… 

Adres email ................................................................................................................................................ 

ące pobytu dziecka w świetlicy:  

korzystało z opieki świetlicy do godz. ......................

korzystało z opieki świetlicy w wybrane dni tygodnia do godziny:

 wtorek środa czwartek
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 387 
im. Szarych Szeregów  

w Warszawie 

ul. Kasprzaka 1/3 

tel. (22) 632-23-17 

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy 

...                       Klasa ..……………  

……………………………………………………………........... 

Uzdolnienia/zainteresowania………………………………………….…………….………………........

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

..........….................... 

…………….......………….  

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

........………..………  

........………..……… 

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

……………………...  

………………..………  

…………………..………  

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

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

ietlicy w wybrane dni tygodnia do godziny: 

czwartek piątek 

 

email: sp387@edu.um.warszawa.pl
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IV. Postanowienia końcowe:  
1. Dziecko odbierane może być przez tylko i wyłącznie przez rodziców/prawnych opiekunów 
oraz osoby przez nich upoważnione, zgodnie z obowiązkowo wypełnioną i dostarczoną „Kartą 
odbioru dziecka” (druk możliwy do pobrania ze strony Szkoły oraz dostępny u nauczycieli 
świetlic i w sekretariacie). Wszelkie zmiany/dodatkowe upoważnienia powinny być zgłaszane  
w trybie pilnym u nauczycieli świetlicy (zgodnie z regulaminem świetlicy). 
2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem świetlicy dostępnym na stronie 
internetowej Szkoły (www.sp387.pl), w sekretariacie Szkoły oraz u nauczycieli świetlicy,  
i zobowiązuję się do przestrzegania ustalonych w nim zasad. Zapisanie dziecka do świetlicy 
oznacza całkowitą akceptację regulaminu świetlicy. 
3. Uprzedzona/ny o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 k.k. oświadczam, że dane 
przedstawione w niniejszym dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym i jeżeli ulegną 
zmianie, niezwłocznie o tym poinformuję.  
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 387 im. Szarych Szeregów  
(z siedzibą przy ul. Kasprzaka 1/3, 01-211 Warszawa) wszelkich wyżej przedstawionych danych 
osobowych własnych oraz mojego dziecka, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie 
danych osobowych. 
 

………………………………..   ………………………………. 

(podpis ojca/opiekuna prawnego)   (podpis matki/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




