KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W WAŁCZU
ROKU SZKOLNY 2020/2021
Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka
……………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko ucznia

klasa

Data i miejsce urodzenia dziecka:............................................................................................................................
Adres zamieszkania dziecka:
..........................................................................................................................................................................................

Numery telefonów kontaktowych
1. matki/opiekuna prawnego ....................................................................................................................................
2. ojca/opiekuna prawnego ......................................................................................................................................
matka/opiekun

ojciec/opiekun

Imię i nazwisko

Adres i telefon
zakładu pracy

Pieczęć zakładu pracy
(obowiązkowo)

Deklarowane godziny, w których dziecko będzie przebywało w świetlicy szkolnej:
przedpołudnie
popołudnie
od godziny
do godziny
od godziny
do godziny
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
DZIECKO:




1. Wymaga pomocy w odrabianiu prac domowych.
2. Nie może samodzielnie wracać do domu, będzie odbierane przez osoby niżej wymienione (proszę podać imię
i nazwisko, stopień pokrewieństwa):
…………………………………………….
……………………………………………




……………………………………………
……………………………………………

3. Może samodzielnie wracać do domu, o godzinie ………………, jednocześnie ponoszę odpowiedzialność za
bezpieczny powrót dziecka do domu.
4. Jest zwalniane, tzn. może wyjść ze świetlicy, tylko i wyłącznie po przedstawieniu pisemnej informacji
rodziców/opiekunów.

RODZICE:





5. Wyrażam zgodę na uczestnictwo w zajęciach, imprezach, wyjściach (np. spotkaniach z innymi świetlicami, do
WCK), organizowanych w godzinach pracy świetlicy.
6. Wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy dziecku lub w razie potrzeby na wezwanie pogotowia
ratunkowego.
7. Zobowiązuję się do punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy.

INFORMACJE O DZIECKU, DOTYCZĄCE:
zainteresowań, zdolności:
Interesuje się przede wszystkim:
...............................................................................................................................................................................
Ma talent do:.........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………..…………
Jest dumna(y), gdy:..............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….......
trudności i barier:
Boi się:..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
POTRZEBY I OCZEKIWANIA RODZICÓW:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Wypis z regulaminu naszej świetlicy, obowiązuje w roku szkolnym 2020/2021:
 Uczniowie mogą korzystać z telefonów komórkowych tylko w celu komunikacji z rodzicami, po
uzyskaniu zgody nauczyciela, nie mogą grać, filmować i nagrywać.
 Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu. Może
to uczynić telefonicznie tylko kontaktując się z nauczycielem i podając dane osoby, która odbierze
dziecko, bądź złoży odpowiednią informację pisemną, z podaną godziną wyjścia dziecka lub na stałe
określi to w Karcie zgłoszenia (przechowaną w dokumentacji świetlicy).
 Dzieci mogą odebrać ze świetlicy jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich dorośli opiekunowie,
których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dzieci do świetlicy.
Wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie podał lub
jest niepełnoletnie, jeśli ta ma pisemne upoważnienie od prawnych opiekunów dziecka i na
potwierdzenie wypełni odpowiednie oświadczenie.
 Dziecko odebrane w danym dniu nie może być przyjęte powtórnie.
 Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania godzin pracy świetlicy.

……………………………………
data

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

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych informujemy, że:
1.Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 z siedzibą w Wałczu, ul. Tysiąclecia 19,
78-600 Wałcz.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: r.cis@sp4walcz.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych,
opiekuńczych i wychowawczych w placówce oraz weryfikacji tożsamości osoby upoważnionej do odbioru
dziecka ze świetlicy
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie
przepisów prawa.
5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona zgoda.
6. Dane będą przechowywane przez jeden rok szkolny, którego dotyczy upoważnienie.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania .
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, powyższe nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody
przez jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody wymaga złożenia w formie pisemnej.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.
10. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora jest dobrowolne,
ale konieczne do odbioru dziecka.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

……………………………………
data

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

