KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W OBORNIKACH
Świetlica jest czynna w dni nauki szkolnej - dla uczniów dojeżdżających oraz miejscowych,
których rodzice pracują zawodowo
(zaświadczenia o zatrudnieniu należy dołączyć do karty zgłoszenia)
Proszę o przyjęcie …………………………………ur. dn. ………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

ucznia klasy ……………… do świetlicy szkolnej od dnia …………………...………….…..…..

Deklaruję pobyt dziecka w świetlicy w godzinach
I.

od ……….

do………….

Dane o uczniu:
Adres zamieszkania ……………………………………………………………..…............
Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów) …………………………………….…….…......
Telefon kontaktowy………………………………………………………………….…......

II.

Informacje o wyjściu dziecka ze świetlicy
Wychowawcy nie zwalniają dziecka na telefoniczną prośbę.
Kierownik świetlicy informuje, że dziecko może samodzielnie opuścić świetlicę wyłącznie
po wcześniejszym przedłożeniu pisemnej prośby (oświadczenia) od rodziców lub opiekunów. Prośbę
należy przedstawić wychowawcy sprawującemu opiekę lub kierownikowi świetlicy (oświadczenia
są do odbioru u wychowawcy lub kierownika świetlicy).
Osoby upoważnione do odbioru dziecka( należy wpisać również rodziców/opiekunów prawnych ).
Dziecko będzie odbierane ze świetlicy wyłącznie przez niżej wymienione osoby:

LP

NAZWISKO I IMIĘ

PESEL

STOPIEŃ

TELEFON

POKREWIEŃSTWA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) Wyrażam/y zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie w celach związanych z przyjęciem
i pobytem w świetlicy naszego dziecka, danych osobowych naszych oraz upoważnionych do odbioru dziecka
osób, przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Wojska Polskiego w Obornikach.

III.

Dodatkowe informacje o dziecku:
-stan zdrowia ………………………………………………………….....................……..
- czy dziecko będzie korzystać z dowozu szkolnego……………………………………...

IV. Oswiadczam, ze poza godzinami pracy swietlicy, ponoszę pełną odpowiedzialnosć za bezpieczenstwo
mojego dziecka. Przyjmuję do wiadomosci, iz Swietlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu,
w którym zgłosiło ono swoją obecnosci u wychowawcy. Informacje przedłozone przeze mnie są zgodne
ze stanem faktycznym
V. Wyrazam zgodę na wyjscia mojego dziecka poza teren szkoły, organizowane podczas zajęć swietlicowych
w obrębie miasta Oborniki.
VI. Wyrazam zgodę na przetwarzanie moich i dziecka danych osobowych zawartych w/w karcie zgłoszenia,
dla potrzeb swietlicy szkolnej, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
VII. Wyrazam zgodę na fotografowanie/filmowanie dziecka w swietlicy szkolnej i umieszczanie zdjęć
ć/ filmów na stronie internetowej placówki - jesli swietlica chce wykorzystać wizerunek dziecka do promocji
placówki, np. w prasie.
VIII. Oswiadczam, ze zapoznałem/am się z Regulaminem Swietlicy Szkolnej dostępnym na stronie
internetowej szkoły.

…………………………………………………………………………………………………...
Miejscowość, data podpis rodziców lub opiekunów

