Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
I. Dane osobowe
Imię i nazwisko dziecka ……………………………………….………..............klasa…….…............
Data i miejsce urodzenia………………………………………………………….…….........................
Adres zamieszkania……………………………………………………………………..........................
Imiona i nazwisko rodziców (opiekunów)……………………………………………….......................
Telefony kontaktowe rodziców(opiekunów)……………………………………….............................
II. Dodatkowe informacje o dziecku, które należy mieć na uwadze podczas pobytu dziecka
w świetlicy
………………………………………………………………………………………...……………….....................
.......................................................................................................................................................
III. Godziny przebywania dziecka na zajęciach świetlicowych
Proszę podać w jakich godzinach w poszczególne dni tygodnia
dziecko będzie przebywało na zajęciach świetlicowych
od 6.30 rano*

po południu do 17.00*

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
*(proszę wpisać prawdopodobne godziny w 1 i 2 przedziale)

IV. Proszę o zaznaczenie krzyżykiem rodzaj zajęć , w których dziecko w czasie pobytu na świetlicy
będzie uczestniczyło:
□ sportowe
□ plastyczne
□ wyrównawcze

□ przyrodnicze
□ muzyczne
□ edukacyjne

V. Czy dziecko powinno odrabiać lekcje w świetlicy?
(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
 tak, jeśli chce
 nie

VI. Informacje o odbieraniu dziecka ze świetlicy szkolnej
1.Dziecko będzie odbierane przez ( imiona i nazwiska osób upoważnionych, nr dowodu osobistego, stopień
pokrewieństwa) aneks do karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.
2.Dziecko może samodzielnie wyjść do domu o godzinie…………...................
3.Dziecko może być zwolnione ze świetlicy tylko na podstawie pisemnej prośby w zeszycie korespondencji
z podpisem rodziców.
4. Zwolnienia telefoniczne nie będą uwzględniane.
5. Rodzice, osoby upoważnione do odbioru dziecka, zobowiązane są do zabrania dziecka ze świetlicy
do godziny 17.00.

VII. Oświadczenia Rodziców /Opiekunów:



Dziecko przebywać będzie na świetlicy ze względu na pracę zawodową
rodziców/opiekunów.
Oświadczam, iż dziecko nie ma zapewnionej opieki ze strony babci, dziadka lub innej
osoby spokrewnionej z najbliższej rodziny oraz, że podałem/łam wszystkie ważne
informacje o dziecku, które mają wpływ na realizację zajęć opiekuńczowychowawczych w świetlicy szkolnej.

VIII. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:





zapoznania i przestrzegania postanowień Regulaminu Świetlicy,
regularnego uiszczania opłat za wyżywienie w wyznaczonym terminie*,
podawania do wiadomości szkoły wszelkich zmian w podanych informacjach
*niepotrzebne skreślić

........................................................
Sosnowiec, dnia………………….....

podpis rodziców/opiekunów prawnych

ANEKS DO KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Oświadczenie o odbieraniu dziecka ze świetlicy szkolnej
…………………………………………………………………………………………………............................
Imię i nazwisko dziecka

Oświadczamy, iż będziemy osobiście odbierać dziecko ze świetlicy szkolnej
…………………………………
imię i nazwisko matki

………………………………………
nr telefonu

…………………………
nr dowodu osobistego

…………………………………
imię i nazwisko ojca

………………………………………
nr telefonu

…………………………
nr dowodu osobistego

Jednocześnie upoważniamy do odbioru dziecka następujące osoby :
1.…………………………………
imię i nazwisko

………………………………………
nr telefonu

…………………………
nr dowodu osobistego

2.…………………………………
imię i nazwisko

………………………………………
nr telefonu

…………………………
nr dowodu osobistego

3.…………………………………
imię i nazwisko

………………………………………
nr telefonu

…………………………
nr dowodu osobistego

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo
odebranego dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej osobę.

Sosnowiec, dnia…………………......

.........................................................
podpis rodziców/opiekunów prawnych

Klauzula informacyjna dla rodziców/opiekunów uczniów przebywających na
zajęciach świetlicowych
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
(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

1.

Administratorem danych osobowych w zakresie objętym niniejszą zgodą jest Szkoła
Podstawowa Nr 42 z siedzibą w Sosnowcu, tel: 32 263 35 82, mail: sp42@sosnowiec.pl

2.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych mojego dziecka
i rodziny w zakresie obejmującym: imię , nazwisko, adres zamieszkania ,wizerunek, numery
telefonów kontaktowych rodziców/opiekunów prawnych na czas pobytu dziecka na
świetlicy w celu w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych,
wychowawczych
w
szkole
oraz
w
celu
szybkiego
kontaktu
z rodzicami/opiekunami prawnymi w nagłych okolicznościach.

3.

Dane osobowe Pana/i/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,cogólnego
rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań
ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z
2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań: dydaktycznych, opiekuńczych,
wychowawczych w szkole.

4.

Pana/i/ucznia dane osobowe przechowywane będą do zakończenia okresu pobytu na
świetlicy, a następnie zostaną przekazane do zakładowego archiwum bądź zniszczone w
określonym czasie na podstawie przepisów prawa.

5.

Posiada Pan/i prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania ,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6.

Panu/i przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych.

7.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na
przepisy prawa oświatowego.

podpis rodzica/opiekuna

