
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Targówek 
Miasta Stołecznego Warszawy 
ul. Ludwika Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa 
tel. 22 443 87 27, 22 443 85 23, faks 22 675 42 37 
sekretariat.udtargowek@urn.warszawa.pl, www.urn.warszawa.pl, www.targowek.waw.pl 

Warszawa, 9 czerwca 2020 r. 
Znak sprawy: UD-X-WEW.0644.98.2020.PBO 

Rodzice Uczniów 
Szkół Podstawowych 
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy 

Dotyczy: Szkoły Podstawowej nr 398, ul. Rembrandta 8 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, 

Zapraszam, Państwa i Wasze Dzieci do podjęcia edukacji w nowej placówce. W starannie 
zaprojektowanym -i dostosowanym do potrzeb budynku czekają na uczniów przestronne, 
nowoczesne, dobrze wyposażone sale lekcyjne. Ponadto pracownie przedmiotowe, informatyczne, 
biblioteka, stołówka, sala gimnastyczna oraz place zabaw na patio szkoły. 

1 września 2020 roku baza oświatowa Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy powiększy się o nową 
Szkołę Podstawową nr 398 przy ul. Rembrandta 8. 

Szkoła została zaprojektowana i przystosowana na pracę w systemie jednozmianowym. 
W przyszłości pomieści uczniów łącznie w 24 oddziałach. 

Kontynuujemy zapisy do klas od li do VIII. Istnieje możliwość przejścia całej klasy z wychowawcą. 

W wyniku rekrutacji do klas I i oddziałów przedszkolnych oraz na podstawie złożonych deklaracji 
przeniesienia uczniów do Szkoły Podstawowej nr 398 w szkole od 1 września będzie funkcjonowało 
14 oddziałów: 

2 oddziały przedszkolne 110" 
4 oddziały klas I 
1 oddział klasy li 
1 oddział klasy Ili 
2 oddziały klasy IV 
1 oddział klasy V 
2 oddziały klasy VI 
1 oddział klasy VII 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani kontynuowaniem nauki przez Państwa dziecko w nowej 
szkole proszę złożyć Deklarację przeniesienia do Szkoły Podstawowej nr 398 oraz zapoznać się 
z Klauzulą informacyjną RODO (załącznik nr 1, załącznik nr 2). 



Deklaracja dostępna również na: strona internetowa Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy 
➔ www.targowek.waw.pl➔ zakładka EDUKACJA lub➔ www.targowek.waw.pl/sp398 

Sposób i miejsce składania dokumentu: 
Wypełnioną i podpisaną deklarację przeniesienia należy do 10 lipca 2020 r. przesłać elektronicznie 
do Szkoły Podstawowej nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego „Alka" na adres 
sp52@edu.um.warszawa.pl lub zatelefonować do sekretariatu szkoły, tel. 22 679 14 45, celem 
uzyskania szczegółowych informacji. 

Aktualności dotyczące Szkoły Podstawowej nr 398: 
- strona internetowa Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy➔ www.targowek.waw.pl➔ zakładka 
EDUKACJA lub➔ www.targowek.waw.pl/sp398 
- profil społecznościowy szkoły na Facebooku: https://www.facebook.com/Szko%C5%82a 
Podstawowa-n r-398-108487980872352 

- w razie pytań do Państwa dyspozycji jest także numer telefonu do sekretariatu Wydziału Edukacji 
i Wychowania dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, tel. 22 443 86 41. 

z poważaniem 

Załączniki: 
1. Deklaracja przeniesienia do Szkoły Podstawowej nr 398. 
2. Klauzula informacyjna RODO. 
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