KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Szkoły Podstawowej nr 376 w Warszawie na rok szkolny …...............
INFORMACJE O DZIECKU

Imię i nazwisko dziecka

.....................................................................................................

Data i miejsce urodzenia .....................................................................................................
Adres zamieszkania ..............................................................................................................
Telefon

...........................................................................................................................

Klasa

..................

Wychowawca

....................................................................

Ważne informacje o zdrowiu dziecka
(stałe choroby, problemy z kręgosłupem, wady wymowy, problemy wychowawcze, problemy ze wzrokiem, alergia itp.,
przyjmowane leki, jak można pomóc dziecku w razie potrzeby) ...........................................................................................

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Na podstawie art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO) oświadczam,
że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu, w tym
sensytywnych, w celu niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa mojemu dziecku w czasie pobytu w świetlicy oraz umożliwienie mu
korzystania z pełnej oferty świetlic: prezentacji prac plastycznych z imiennym podpisem dziecka, wykorzystanie wizerunku dziecka na
stronie internetowej szkoły (zdjęcia, filmy) oraz do dokumentacji świetlicowej. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy
dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych i możliwości ich poprawiania.

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr
Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w wyżej wskazanym celu.

376

w

Warszawie.

Zgadzam/nie zgadzam się* na odrabianie lekcji przez moje dziecko w świetlicy szkolnej.
Wyrażam/nie wyrażam* zgody na dobrowolną składkę wysokości …………. zł miesięcznie.
UWAGA!
Obowiązkiem każdego dziecka przebywającego w świetlicy jest dostosowanie się do regulaminu świetlicy
oraz uczestniczenie w zajęciach organizowanych w ramach dziennego harmonogramu pracy (zajęcia
plastyczne, ruchowe, dydaktyczne, itp.).

Deklarowane godziny, w których dziecko będzie przebywało w świetlicy szkolnej
Dzień tygodnia
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

Od godziny

Do godziny

Dziecko będzie odbierane ze szkoły / świetlicy szkolnej przez
(proszę wpisać imię i nazwisko):
Matkę ..……………...……………………………..... nr i seria dowodu osobistego………………………
tel. ……………………………………..……… tel. do pracy/ inny………………………………………….
adres zamieszkania …………………………..………………………………………………………………
Ojca ………………..…………………………..... nr i seria dowodu osobistego………….…………........
tel. ………………………………...………….… tel. do pracy/ inny …….……………………………….....
adres zamieszkania ……………………..……………………………………………………………………
Upoważnienie do odbioru mojego dziecka ze szkoły / świetlicy wymienione poniżej
pełnoletnie osoby poza rodzicami /prawnymi opiekunami.
Upoważniam/my do odbioru mojego dziecka .……………………………………………………….........
ucz. kl. …………….. Szkoły Podstawowej nr 376 im. Bohaterów Westerplatte w roku szkolnym
2020/2021 następujące osoby:
Lp.

Imię i nazwisko osoby
upoważnionej

Seria i numer dowodu,
stopień pokrewieństwa

Numer telefonu

Podpis osoby
upoważnionej

1
2
3
4
Jednocześnie oświadczam, że przejmuję pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo
dziecka z chwilą opuszczenia przez nie szkoły/świetlicy szkolnej pod nadzorem osoby
upoważnionej.
Upoważnienie do odbioru mojego dziecka ze szkoły / świetlicy przez osoby niepełnoletnie
(rodzeństwo)
Zgodnie z treścią art. 12 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025) osoba, która nie ukończyła 13
roku życia nie posiada zdolności do czynności prawnych i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za swoje czyny. Pełna odpowiedzialność
spoczywa wyłącznie na rodzicach / opiekunach prawnych dziecka.

Będąc w pełni świadomi powyższych regulacji prawnych podejmuję decyzję o odbiorze
ze świetlicy naszej córki/syna .......................................................................................... przez
siostrę/brata
.................................................................
lat
........................
Jednocześnie
oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dzieci
podczas ich powrotu ze szkoły w roku szkolnym 2020/2021 i nie będę formułować z tego tytułu
roszczeń wobec Szkoły Podstawowej nr 376 w Warszawie.

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Świetlicy i procedurami odbioru
dziecka ze świetlicy.
Warszawa dn. …………….……

Podpisy rodziców/opiekunów prawnych
1. …................................................

2. ……………………..………….....

