KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ (STOŁÓWKI)
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CHOCZNI ROK SZKOLNY ………… / ………….
I.DANE OSOBOWE DZIECKA
ur. dnia

PROSZĘ O PRZYJĘCIE

klasa………

Imię i nazwisko dziecka

DO ŚWIETLICY / STOŁÓWKI SZKOLNEJ OD DNIA

na

godzin dziennie

oraz NA ZUPĘ / PEŁNY POSIŁEK
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA

II.DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
IMIĘ I NAZWISKO MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ …………………………………………………..………………………………………………………….
IMIĘ I NAZWISKO OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO ………………………………………………………………………………….…………………………..
ADRES RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH
TEL.MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
TEL. OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
TELEFON DO NATYCHMIASTOWEGO KONTAKTU W NAGŁYCH WYPADKACH

Matka (opiekunka) dziecka pracuje w
…………………………………………………………………………………………………………….......................................................................
w godzinach………………………………………………………………………………………….……………………………......................................

………………….………………………
Poświadczenie zakładu pracy
pieczęć firmowa lub imienna

Ojciec (opiekun) dziecka pracuje w
………………………………………………………………………………................................................................................................
w godzinach ……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………..
Poświadczenie zakładu pracy
pieczęć firmowa lub imienna

III. OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Informuję, iż nie mogę zapewnić opieki mojemu dziecku w związku z moim czasem pracy, organizacją dojazdu do szkoły lub
innymi okolicznościami wymagającymi opieki w szkole ( art. 105 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
w związku z art. 307 ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę-prawo oświatowe).

…..…………………………………………………..

data, podpis matki/opiekunki prawnej

…………………………………………………………………

data, podpis ojca/opiekuna prawnego

IV.INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY
1. SPOSÓB WYCHODZENIA DZIECKA ZE ŚWIETLICY:

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu o wyznaczonej godzinie i biorę pełną odpowiedzialność
prawną za dziecko po wyjściu ze świetlicy szkolnej.
W przypadku gdy dziecko nie ukończyło 7 lat lub rodzic nie wyraża zgody na samodzielne wyjście dziecka wymagane jest
przedłożenie oświadczenia, które osoby będą dziecko odbierać.
Imię i nazwisko

Stopień
pokrewieństwa

PESEL

Nr telefonu do osoby
upoważnionej

Podpis osoby
upoważnionej

Zostałem poinformowany przez Dyrekcję Szkoły o konieczności kontroli dokumentów tożsamości ww. osób ze
względu na zapewnienie dziecku bezpieczeństwa. Biorę pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo
dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną osobę. W przypadku jakichkolwiek
zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka informacje w formie pisemnej należy przekazać nauczycielowi
świetlicy.
Polecenia wydane ustnie dziecku , nie będą respektowane!
Dziecko w czasie pobytu w świetlicy może wychodzić samodzielnie na inne zajęcia dodatkowe zorganizowane na
terenie szkoły: TAK / NIE
………………………………………………………….
Data, podpis matki/opiekunki prawnej

…………………………………….………………………
Data, podpis ojca/opiekuna prawnego

Dodatkowe informacje o dziecku lub rodzinie, np. stała choroba, wady rozwojowe dziecka, kalectwo itp.
1. Czy dziecko przyjmuje na stałe jakieś leki? (Proszę wymienić jakie…………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
2. Czy dziecko jest pod opieką lekarza specjalisty? (Jakiego)
3. Zainteresowania lub uzdolnienia dziecka
I. Przyjęcia do świetlicy szkolnej odbywają się zgodnie z Regulaminem Świetlicy oraz Zasadami Przyjmowania lub
Wydawania Odmowy Zgłoszenia Przyjęcia Dziecka.
II. Odpisy od obiadów będą dokonywane od dnia, w którym będzie zgłoszona nieobecność ucznia.
III. Odpis należy zgłosić do godz. 9:00 w świetlicy szkolnej lub pod numerem tel. 338730226.
IV. Za nieodwołane posiłki kwota nie będzie odliczona(brak informacji z Państwa strony spowoduje, iż obiad
zostanie przygotowany).
V. W przypadku rezygnacji z korzystania ze stołówki należy złożyć pisemne oświadczenie i dostarczyć do
nauczyciela świetlicy najpóźniej w dniu poprzedzającym.
VI. Oświadczam, że będę wnosił opłatę za obiady w terminie podanym przez nauczyciela świetlicy do
10 każdego miesiąca. Informacja o godzinach i terminach wpłat za obiady będzie podana na stronie
internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.

VII. W przypadku opóźnień w płatnościach będą naliczane odsetki a konsekwencją notorycznego spóźniania się
z płatnościami będzie wykreślenie z listy obiadowej.
VIII. Dokumentacja dostosowana do organizacji pracy jest dostępna w świetlicy (Regulamin, Zasady przyjmowania
zgłoszenia lub wydania odmowy, Zasady współpracy z rodzicami, itp.)
IX. W przypadku jakichkolwiek zmian należy o tym fakcie powiadomić nauczyciela świetlicy.
Świadomy odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawidłowych danych oświadczam,
że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
*Informujemy, że powyższe dane przyczyniają się do zapewnienia właściwej opieki nad dzieckiem
i zwiększenia jego bezpieczeństwa w szkole.
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy
szkolnej i potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

………………………………………………………………………..

Data, podpis matki/opiekunki prawnej

………………………………..…………………..............

Data, podpis ojca/opiekuna prawnego

Klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 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 (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) zwanego dalej RODO informujemy, że:
1. Administrator danych: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 1 w Choczni
2. Cel przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontroli tożsamości osób odbierających
uczniów ze szkoły.
3. Podstawa prawne przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO- zgoda osoby fizycznej.
4. Informacja o odbiorcach danych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez osoby zatrudnione u
Administratora danych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji
międzynarodowych
5. Prawa osoby, której dane dotyczą: posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich i
sprostowania, usunięcia. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
6. Obowiązkowe/dobrowolne podanie danych: podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu umożliwienia
wydania dziecka ze szkoły.
7. Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca roku szkolnego,
w którym dziecko przestało uczęszczać na świetlicę.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie wycofana poprzez złożenie pisemnej (mailowej)
informacji, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dokonanego na podstawie
zgody przed jej wycofaniem
* niewłaściwe skreślić

Ja, niżej podpisany/ podpisana*...................................................................................wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych: imię i nazwisko, numer PESEL, numer telefonu, w związku z upoważnieniem mnie przez rodziców/
opiekunów prawnych* ucznia...................................................... …......................................do odbierania go ze szkoły.
Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

…..............................................
data, imię i nazwisko

Ja, niżej podpisany/ podpisana*...................................................................................wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych: imię i nazwisko, numer PESEL, numer telefonu, w związku z upoważnieniem mnie przez rodziców/
opiekunów prawnych* ucznia...................................................... …......................................do odbierania go ze szkoły.
Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

…..............................................
data, imię i nazwisko

Ja, niżej podpisany/ podpisana*...................................................................................wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych: imię i nazwisko, numer PESEL, numer telefonu, w związku z upoważnieniem mnie przez rodziców/
opiekunów prawnych* ucznia...................................................... …......................................do odbierania go ze szkoły.
Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

…..............................................
data, imię i nazwisko

Ja, niżej podpisany/ podpisana*...................................................................................wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych: imię i nazwisko, numer PESEL, numer telefonu, w związku z upoważnieniem mnie przez rodziców/
opiekunów prawnych* ucznia...................................................... …......................................do odbierania go ze szkoły.
Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
…..............................................
data, imię i nazwisko

Ja, niżej podpisany/ podpisana*...................................................................................wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych: imię i nazwisko, numer PESEL, numer telefonu, w związku z upoważnieniem mnie przez rodziców/
opiekunów prawnych* ucznia...................................................... …......................................do odbierania go ze szkoły.
Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

…..............................................
data, imię i nazwisko

Ja, niżej podpisany/ podpisana*...................................................................................wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych: imię i nazwisko, numer PESEL, numer telefonu, w związku z upoważnieniem mnie przez rodziców/
opiekunów prawnych* ucznia...................................................... …......................................do odbierania go ze szkoły.
Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

…..............................................
data, imię i nazwisko

