ZAŁĄCZNIK NR 14

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY W ZESPOLE SZKÓŁ
PUBLICZNYCH NR 1 W PLESZEWIE
I.

DANE DZIECKA

Nazwisko i imię dziecka
Klasa
Data urodzenia
Adres zamieszkania

II.

III.

IV.

RODZICE / PRAWNI OPIEKUNOWIE
Nazwisko i imię ojca

Nazwisko i imię matki

Adres zamieszkania ojca

Adres zamieszkania matki

TELEFONY KONTAKTOWE
Ojciec / opiekun prawny

Matka / opiekun prawny

Tel. stacjonarny

Tel. stacjonarny

Tel. komórkowy

Tel. komórkowy

Tel. do pracy

Tel. do pracy

Uzasadnienie ubiegania się o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej

Oświadczam, że pracuję
zawodowo i nie mogę zapewnić
dziecku opieki przed i po
lekcjach.

Nazwa zakładu
pracy:

Nazwa zakładu
pracy:

Podpis ojca / prawnego
opiekuna

Podpis matki / prawnego
opiekuna
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V.

Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej
Lp. Imię i nazwisko osoby
upoważnionej

Stopień
Kontakt
pokrewieństwa telefoniczny

Uwagi, wiek
rodzeństwa

1.
2.
3.
4.

VI.

Dane o zdrowiu dziecka

................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
VII.

Czas pobytu dziecka w świetlicy
DZIEŃ TYGODNIA

RANO OD 06.50 – 07.50

POPOŁUDNIU OD… DO…
WPISAĆ WŁAŚCIWE GODZINY

PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK

VIII. Zobowiązuję się do:






Zapoznania się i przestrzegania Regulaminu oraz Zasad obowiązujących
w świetlicy ZSP NR 1 w Pleszewie, które dostępne są na stronie szkoły
pod adresem www.jedynka.pleszew.pl
Przestrzegania godzin pracy świetlicy i punktualnego odbioru dziecka.
Niezwłocznego podania informacji o dziecku, w wyniku zmian adresu
zamieszkania, telefonu, itp.
Respektowania przepisu, iż świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od
momentu, w którym zgłosiło ono swoją obecność u wychowawcy
świetlicy.

Pleszew, dnia …………………………..

…………………………………………
(Podpisy matki / ojca / prawnych opiekunów)
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Ochrona danych osobowych do wniosku o przyjecie dziecka do świetlicy szkolnej.

Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej: RODO) w celu realizacji zadań ustawowych określonych w ustawie Prawo oświatowe.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe gdy przesłankę przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest
dobrowolne.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje
Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne na stronie internetowej
szkoły oraz na tablicy informacyjnej.
Oświadczenia i zgody
Oświadczam, ze podane dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych we wniosku o przyjecie dziecka do
świetlicy szkolnej w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych
w tym danych szczególnych kategorii wskazanych w pkt. VI wobec dziecka, którego dane dotyczą.
Wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody* (niepotrzebne skreślić) na utrwalanie wizerunku dziecka
podczas organizacji zajęć w świetlicy szkolnej i wykorzystanie go w materiałach informacyjnych
szkoły.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Data i czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych

