KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 105

im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Krakowie
rok szkolny 2018/2019

Imię i nazwisko dziecka: ...........................................................................................................................................................................................................

klasa .....................................................

Data i miejsce urodzenia: ............................................................................................................................................................ nr. PESEL ………………………………………………………………………………….…………
Adres zamieszkania: os/ul.......................................................................................................................................................................kod...................................miejscowość.......................................
Nazwa i miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych:
1. Matka

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

2. Ojciec

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

Aktualne numery telefonów:
1.

Matka

……………………………………………………………………………

2. Ojciec

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

3.

………………………………………………………………………………………………………

Dodatkowe informacje o dziecku (np.: zainteresowania, zdolności, potrzeby, przeciwskazania do zajęć i czynności podejmowanych
na terenie świetlicy, uczulenia, sytuacja rodzinna): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Moje dziecko będzie odrabiało zadania domowe w świetlicy szkolnej.
Dziecko będzie korzystać z obiadów na terenie szkoły.
ZGODY I OŚWIADCZENIA:
Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu.
Moje dziecko będzie opuszczać świetlicę z niepełnoletnim/nią…................................................................................................................................. o godzinie

……………………

Dziecko będzie odbierane przez osoby pełnoletnie:
Imię i nazwisko

pokrewieństwo

Imię i nazwisko

nr dowodu

1

matka

4

2.

ojciec

5 .

3.
.
.

pokrewieństwo

nr dowodu

6.
.

Osoby, które na podstawie orzeczenia sądu nie mogą kontaktować się z dzieckiem na terenie szkoły:
* Informuję, iż dokumentację złożono w sekretariacie szkoły.

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

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Świetlicę Szkoły w celach promocji, zgodnie z ustawą z dnia
4.02.1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Art. 81 ust. 1 z późniejszymi zmianami.)
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wyjściach świetlicowych poza teren szkoły (plac zabaw, biblioteka publiczna, spacer po okolicy)
 Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami regulującymi funkcjonowanie świetlicy szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem
czasu, w którym dzieci znajdują się pod opieką nauczycieli-wychowawców, tzn. od godziny 630 do godziny 1700.
 Zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia wychowawców świetlicy szkolnej o każdorazowym odstępstwie od ustalonego
sposobu opuszczania przez dziecko świetlicy, zawartego w oświadczeniu rodziców.
 Zobowiązuję się do natychmiastowego uaktualniania numerów telefonów, oraz innych informacji o bieżącej sytuacji dziecka.
 Zobowiązuję się do współpracy z wychowawcami świetlicy w sprawach dotyczących pobytu i funkcjonowania mojego dziecka.
 Oświadczam, iż poinformowałem/łam wychowawców o wszystkich istotnych sprawach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa
dziecka na terenie świetlicy.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zapisu dziecka do świetlicy zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) i Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia
29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami.
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 105 w Krakowie gromadzi, przetwarza oraz przechowuję dane osobowe zgromadzone w
„Karcie Zapisu Dziecka do Świetlicy Szkolnej”. Dane te w są przetwarzane i przechowywane przez okres korzystania dziecka z opieki świetlicy
szkolnej. Rodzic (opiekun prawny) ma prawo do wglądu w nie oraz do ich uaktualniania.

Kraków, dnia

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

......................................................
podpis rodzica/ opiekuna prawnego

