
KARTA ZGLOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Stałą  opieką  świetlicową  w  Szkole  Podstawowej  nr  1  im.  Mikołaja  Kopernika
w Świebodzinie  objęte  są  dzieci  rodziców/opiekunów  prawnych  pracujących  oraz  dzieci
dojeżdżające oczekujące na zajęcia lub odjazd autobusu.

Zapisanie dziecka do świetlicy w określonych przez rodzica godzinach oznacza, że dziecko ma
obowiązek przybycia do świetlicy, podpisania listy obecności i przebywania w zadeklarowanym przez
Państwa czasie, w pomieszczeniach świetlicy pod opieką wychowawcy świetlicy. W tym czasie szkoła
przyjmuje  odpowiedzialność  za  bezpieczeństwo  dziecka.  Rodzice  biorą  na  siebie  pełną
odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka – od momentu jego odbioru przez
wskazaną poniżej upoważnioną przez rodziców osobę. Dziecko nie zostanie wydane osobie, której
stan wskazuje na spożycie alkoholu.

1. Dane osobowe dziecka.
Imiona i nazwisko
Klasa
Data i miejsce urodzenia
Adres zamieszkania

2. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych.
matka/opiekun prawny ojciec/opiekun prawny

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania

Telefon kontaktowy
Miejsce pracy

Pieczątka zakładu pracy, godziny
pracy

Pieczątka zakładu pracy, godziny
pracy

3. Informacje o czasie pobytu dziecka w świetlicy szkolnej, która jest czynna od 6:45 do 16:00.

Oświadczam, że w roku szkolnym 2020/2021 moje dziecko będzie przebywać w świetlicy
szkolnej w następujących godzinach:

Dzień tygodnia Przed lekcjami Po lekcjach
Poniedziałek od ….............. do ….................... od ….............. do …....................

wtorek od ….............. do ….................... od ….............. do …....................

środa od ….............. do ….................... od ….............. do …....................

czwartek od ….............. do ….................... od ….............. do …....................

piątek od ….............. do ….................... od ….............. do …....................

4. Informacja o odbiorze dziecka ze świetlicy szkolnej.

Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej:

Szkoła   Podstawowa   n r   1
im. Mikołaja Kopernika
w   Ś w i e b o d z i n i e

66-200 Świebodzin            ul. Gen. Sikorskiego 11
tel/fax: 068 475 09 65            NIP: 927 195 56 03
e-mail: poczta@sp1.swiebodzin.pl
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Imię i nazwisko Stopień
pokrewieństwa

Seria i nr dowodu
osobistego

Tel. kontaktowy

Zmiany dotyczące osób upoważnionych do odbioru dziecka należy zgłosić na piśmie wychowawcom 
świetlicy.

5. Inne uwagi (np. ograniczenie praw rodzicielskich jednemu z rodziców).
…...............................................................................................................................................................

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

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

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

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

6. Oświadczenia i zobowiązania rodzica/opiekuna prawnego.

Oświadczam, że:
- przedłożone przez nas informacje są zgodne ze stanem faktycznym,
- zostaliśmy zapoznani z obowiązkiem zgłoszenia przez dziecko obecności w świetlicy,
- przedstawiono nam konsekwencje samowolnego opuszczenia świetlicy lub niezgłoszenia się do niej 
naszego dziecka.

….....................................................................            …......................................................................
            podpis matki/opiekunki prawnej                               podpis ojca/opiekuna prawnego

Świebodzin, dnia ….......................................

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Świebodzinie, ul. Gen. Sikorskiego
11,  jako Administratora danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu i
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do świetlicy szkolnej.

Jestem jednocześnie świadomy/świadoma*, iż:

  - podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji;
  -  posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i danych mojego dziecka/podopiecznego i ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem ich przetwarzania do momentu cofnięcia zgody;
 -  podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt  a) i  zgodnie z treścią  ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”);
 -  moje dane osobowe oraz dane mojego dziecka/podopiecznego będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia
rekrutacji, a po jej zakończeniu odpowiednio zabezpieczone;
 -  jeśli uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO, mam prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych1.

…....................................................................  
(data i podpis rodziców/opiekunów prawnych dziecka)                                                                                              
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