KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
przy Szkole Podstawowej Nr 70 z Oddz.Integracyjnymi im.Bohaterów Monte Cassino w Warszawie
na rok szkolny .............................................
I. DANE OSOBOWE DZIECKA
Imię i nazwisko dziecka ………………………...................................................................klasa
II. DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW
imię i nazwisko matki/opiekunki.............................................................................................
..............................................................................................................tel. ......................................
imię i nazwisko ojca/opiekuna
…..............................................................................
tel.................................................
..
III. WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU ( Leki przyjmowane, choroby przewlekłe, uzdolnienia, zainteresowania , inne
…………………………………………………………………….......................................................................
……….………………………………………………………………………………...........................................

Dziecko będzie przebywać w szkole i świetlicy w godz. od …………do………..
IV ODBIÓR DZIECKA
1.Osoby upoważnione do odbioru:
matka ( nr D.O………………………)
ojciec ( nr D.O…………………………..)
Inne osoby:
do odbioru dziecka ze świetlicy upoważniamy ( podać nr D.O., stopień pokrewieństwa) :
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
(przy odbiorze osoba uprawniona powinna wylegitymować się dowodem tożsamości) imię i nazwisko/nr
dowodu osobistego/ stopień pokrewieństwa
W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie umieścił w karcie
zapisu dziecka do świetlicy. W takim przypadku rodzic zobowiązany jest poinformować o tym nauczyciela
świetlicy, a osoba odbierająca dziecko musi posiadać pisemne upoważnienie od rodziców/ opiekunów
prawnych.
Zobowiązujemy się odbierać dziecko ze świetlicy najpóźniej do godz. 17. 30
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od
momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej , upoważnioną przez nas osobę.
V. SAMODZIELNY POWRÓT ( dotyczy dzieci powyżej 7 lat) - należy wypełnić stosowny druk
VI. OPŁATA ZA ŚWIETLICĘ ( wpłacone kwoty świetlica przeznacza w calości dla Państwa dzieci , na
urozmaicenie ich pobytu w świetlicy , a to: zakup materiałów dydaktycznych, plastycznych, sprzętu
sportowego i atrakcyjnego wyposażenia sal , nagród , upominków, wody do picia , organizację imprez ,
wyjazdów na wycieczek świetlicowych,,
Deklarujmy kwotę ……………zł, jako miesięczną opłatę za świetlicę
Zadeklarowaną kwotę można wpłacać osobiście u kierownika świetlicy.lub na konto świetlicy w
PKO BP nr 42 1020 1068 0000 1502 0226 7417

VII. INFORMACJE DLA RODZICÓW
1. w razie braku odbioru ucznia ze świetlicy oraz braku kontaktu z jego rodzicami/opiekunami
prawnymi, nauczyciel ma obowiązek poinformować odpowiednie organy.
2. dziecko obecne w świetlicy szkolnej ma obowiązek brać udział w zajęciach świetlicowych i
podporządkować się poleceniom nauczyciela. nr
3. oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem świetlicy szkolnej.
4. zobowiazuję się do niezwłocznego zgłaszania wszelkich zmian istotnych ze wzlędu na
uczęszczanie mojego dziecka do świetlicy szkolnej zadeklarowanych we wniosku (np. numer
telefonu, upoważnienie do odbioru, godziny pobytu w świetlicy...).
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.
Na podstawie art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady UE 20116/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o
ochronie danych osobowych - zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy iż:
administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w świetlicy szkoły podstawowej nr 70
jest Dyrektor Szkoły mgr Małgorzata Mazur i upoważnione przez niego osoby opiekujące się dziećmi
w tym wychowawcy grup i kierownik świetlicy mgr Małgorzta Krzemińska
Dane te zbierane są w celu uzyskania szybkiego kontaktu w sytuacjach tego wymagających np.
choroba dziecka i będą udostępniane tylko osobom upoważnionym przez Dyrektora Szkoły do opieki
nad dzieckiem.
Data..................... podpisy czytelne :
matki / opiekunki prawnej ………………………
ojca/opiekuna prawnego………………...............

