KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Działającej przy Szkole Podstawowej w Rudnej Małej
I.

Dane osobowe
Imiona i nazwisko dziecka………………………………………………………………………klasa……………………..
Data i miejsce urodzenia………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania dziecka………………………………………………………………………………………………….

Telefony kontaktowe z rodzicami (prawnymi opiekunami dziecka)
Imię i nazwisko

Numer
Pracuje
telefonu
Nie pracuje*
komórkowego
Pracuje
Nie pracuje*

Miejsce i adres zakładu pracy
Nr telefonu

Pracuje
Nie pracuje*

Miejsce zamieszkania rodziców (opiekunów prawnych) jeśli jest inny niż dziecka
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numer telefonu osoby, z którą należy skontaktować się poza rodzicami
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imiona i nazwisko osób uprawnionych do odbioru ucznia ze świetlicy szkolnej /autobusu szkolnego
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Czas pozostawania ucznia na świetlicy – proszę zaznaczyć tak w tabeli:
Dni
tygodnia

Rano
6.45-7.50

Po
zajęciach

Po
zajęciach

Po
zajęciach

Po
zajęciach

Oczekuje
na autobus

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

•

Niewłaściwe skreślić

……………..………………………………………………………….
Data i podpisy rodziców (prawnych opiekunów)

Uczeń korzysta z dowozu/ nie korzysta z dowozu*
•

Niewłaściwe skreślić

……………..………………………………………………………….
Data i podpisy rodziców (prawnych opiekunów)

II.

Ważne informacje o stanie zdrowia dziecka/ wskazania i zalecenia poradni, problemy
rozwojowe, choroby przewlekłe, alergie, zażywanie leków itp.

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

III.

Oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów)
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem świetlicy szkolnej i zobowiązuje się do
punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy.
Zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia wychowawców świetlicy o każdorazowej
zmianie sposobu odbierania dziecka ze świetlicy.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych moich i
mojego dziecka uczęszczającego do Szkoły Podstawowej w Rudnej Małej w zakresie
dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły ( np. publikacjach
papierowych i elektronicznych w tym internetowych związanych z działalnością szkoły).
Przyjmuję, że świetlica nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka w
sytuacji, gdy dziecko nie zgłosiło się do świetlicy, opuściło ją bez zgody wychowawcy oraz
w miejscach nie objętych opieką nauczyciela i poza godzinami świetlicy.
Zobowiązuję się do aktualizacji danych (w szczególności numeru telefonu).
Ponadto: Osoba upoważniona do odbioru dziecka zobowiązana jest zgłosić ten fakt
wychowawcy świetlicy.
Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania statutowych zadań
Szkoły Podstawowej w Rudnej Małej na podstawie art. 6 ust.1 Iit. c ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawa ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeśli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody
przez jej cofnięcie.

Rudna Mała, dn………………………

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

