KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA ŚWIETLICĘ SZKOLNĄ
W ROKU SZKOLNYM 2020 / 2021
Imię i nazwisko ucznia ................................................... klasa …………………………..
Urodzona (y) dnia …………………………………….. w ……………………………….
Adres zamieszkania dziecka ………………………………………………………………
Imiona i nazwiska rodziców ………………………………………………………………
Telefony kontaktowe ………………………………………………………………………
Informacje zdrowotne o dziecku (alergie, przewlekłe choroby itp.):
……………………………………………………………………………………………..
Dziecko może podejmować wysiłek fizyczny podczas zajęć sportowych organizowanych w
ramach świetlicy:
TAK

NIE

Dziecko będzie korzystało z zajęć świetlicowych w następujących dniach i godzinach:
Poniedziałek w godz.: ……………………………………..
Wtorek w godz.: ……………………………………………
Środa w godz.: …………………………………………….
Czwartek w godz.: …………………………………………
Piątek w godz.: …………………………………………….

OŚWIADCZENIE
My niżej podpisani ………………………………………………………. wyrażamy zgodę na:
1. Samodzielny powrót naszego dziecka …………………………………… do domu
o
godz.: …………………………….. w dniach: ………………………………………,
jednocześnie bierzemy pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu.

2. Dziecko będzie odbierane ze świetlicy o godz. ………………………………………. w
dniach ……………………………………….. wyłącznie przez niżej wymienione osoby:
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
3. Jednocześnie zobowiązujemy się do utrzymywania kontaktów z wychowawcą świetlicy oraz
do odbierania naszego dziecka najpóźniej do godziny pracy świetlicy w danym dniu
tygodnia.

4. W przypadku zaplanowanej nieobecności dziecka w zdeklarowanych dniach i godzinach
zobowiązuję się poinformować wcześniej o tym wychowawcę przez zeszyt do
korespondencji.

5. Obydwoje rodzice pracują zawodowo

TAK

Pieczęć zakładu pracy matki

…………………………..

NIE

Pieczęć zakładu pracy ojca

……………………………

data i podpisy rodziców / prawnych opiekunów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) administratorem danych osobowych uczniów jest Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Zakliczynie
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dni a 7 września 1991 r. o
systemie oświaty, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) każdy uczeń posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej
zgody
6) uczeń ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@siepraw.pl

