KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
I. Informacje o uczniu i rodzicach:
Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………..klasa……….
Data i miejsce urodzenia………………………………………………………………………...
Adres zamieszkania……………………………………………………………………………...
Imiona i nazwisko rodziców (opiekunów)………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Telefony kontaktowe do rodziców (opiekunów) ………………………………………………
II. Informacja o stanie zdrowia dziecka
W wypadku jakichkolwiek dolegliwości u dziecka, są Państwo zobowiązani do wpisania tych
informacji w celu jak najlepszej ochrony zdrowia i życia Państwa dziecka w trakcie
przebywania w świetlicy
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
III. Informacje dotyczące odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej
W poniższym tekście (WŁAŚCIWE ZAZNACZYĆ)
 dziecko MOŻE samodzielnie wracać do domu o godzinie ………………………
 dziecko NIE MOŻE samodzielnie wracać do domu
IV. Miejsce pracy
matki (opiekuna)

ojca (opiekuna)

………………………………………………

……………………………………..

……………………………………………...

……………………………………..

telefon …………………………………….

telefon ………………………………

Do karty zgłoszeniowej należy dostarczyć zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu rodziców (opiekunów).
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej prosimy o odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji
Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.
Odpowiednie dokumenty należy dostarczyć w pierwszym tygodniu września roku szkolnego.
Dane dotyczące miejsca pracy i telefonu rodziców (opiekunów) zbierane są w celu uzyskania szybkiego
kontaktu w sytuacjach tego wymagających (np. choroba dziecka) i będą udostępniane tylko nauczycielom
świetlicy.
Wyrażam zgodę na zebranie danych osobowych naszych i dziecka oraz osób upoważnionych do odbioru dziecka
przez Dyrektora Szkoły zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

……………………………………
podpis rodziców/prawnych opiekunów

UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY
SZKOLNEJ
przez osoby niebędące rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka
Ja, ………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

upoważniam następujące osoby do odbioru:
…………………………………………………………………………………….……………
(imię i nazwisko dziecka)

ze świetlicy szkolnej:
Lp.

Imię i nazwisko osoby
upoważnionej

seria i nr dowodu
osobistego

numer telefonu

1.
2.
3.
4.
5.

Oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo
odebranego dziecka od momentu jego odbioru z placówki przez wskazane wyżej,
upoważnione przeze mnie osoby i zobowiązuję się zapoznać te osoby z klauzulą
informacyjną dotyczącą przetwarzania ich danych osobowych.
Klauzula informacyjna zgodna z RODO:
http://szkola.sp11.vot.pl/wp-content/uploads/2020/05/Klauzula-informacyjna-dla-os%C3%B3bupowa%C5%BCnionych-do-odbioru-dziecka.pdf

Rodzice/prawni opiekunowie uprawnieni do odbioru dziecka:
Lp.

Imię i nazwisko rodzica/prawnego
opiekuna

seria i nr dowodu
osobistego

numer telefonu

1.
2.
http://szkola.sp11.vot.pl/wp-content/uploads/2020/05/Klauzula-informacyjna-dla-uczni%C3%B3w-irodzic%C3%B3w-%E2%80%93-po-przyj%C4%99ciu.pdf

……………………………………
data i czytelny podpis

REGULAMIN ŚWIETLICY SP NR 11 W SZCZECINIE (WYCIĄG)
1. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam zgodę/y na przetwarzanie danych osobowych
mojego dziecka do celów związanych z procesem opiekuńczo – wychowawczym w świetlicy
szkolnej Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
oraz wyrażam/nie wyrażam z zgodę/y na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
dla celów związanych z funkcjonowaniem szkoły, tj. umieszczania na tablicy ogłoszeń,
szkolnej stronie internetowej oraz w prasie:
• wizerunku dziecka utrwalonego na zdjęciach ze szkolnych uroczystości, imprez i innych
wydarzeń,
• danych dziecka w postaci imienia, nazwiska, klasy umieszczanych w związku z jego
ewentualnymi osiągnięciami lub udziałem w różnych wydarzeniach organizowanych przez
szkołę i świetlicę.
2. REGULAMIN ŚWIETLICY
1)

UCZEŃ MA OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA SIĘ DO ŚWIETLICY ZARAZ PO
SKOŃCZONYCH LEKCJACH

2)

ZGŁASZA WYCHOWAWCY KAŻDE WYJŚCIE I WEJŚCIE DO ŚWIETLICY

3)

SAMOWOLNIE NIE OPUSZCZA SALI ZAJĘĆ

4)

NA OBIAD SCHODZI Z GRUPĄ UCZNIÓW POD OPIEKĄ WYCHOWAWCY

5)

DBA O BEZPIECZEŃSTWOWŁASNE I INNYCH

6)

SZANUJE SPRZĘT SZKOLNY

7)

W PRZYPADKU NIEWŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA UCZEŃ MOŻE ZOSTAĆ
SKREŚLONY Z LISTY UCZĘSZCZAJĄCYCH NA ŚWIETLICĘ SZKOLNĄ

8)

PO GODZINIE 16.30 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DZIECKO PRZEJMUJĄ
RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem świetlicy szkolnej

…………………………………………………………………………………………………..
podpisy rodziców/prawnych opiekunów

Oświadczamy, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 233 kodeksu
karnego (Dz. U. z 1997 r. nr 88, poz. 553, ze zm.)
…………………………………………………………………………………………………...
czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów

