KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY
Świetlica czynna od 6:00 do 17:00
Proszę o przyjęcie.................................................................ur.dnia......................................
(Imię i nazwisko dziecka)
Ucznia klasy............................. do świetlicy szkolnej od dnia............................................
I.Dane o sytuacji rodzinnej dziecka
Adres zamieszkania dziecka .....................................................................................................
Imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów)...................................................................
Adres zamieszkania rodziców (prawnych opiekunów)..............................................................
Telefon kontaktowy do matki (prawnego opiekuna) ..................................................................
Telefon kontaktowy do ojca (prawnego opiekuna) .....................................................................
....................................................................................................................................................
II. Informacje o wyjściu dziecka ze świetlicy
Osoby upoważnione do odbioru dziecka ................................................................................
....................................................................................................................................................
Dziecko wychodzi samo (dzień, godzina) .............................................................................
................................................................................................................................................
Dziecko będzie brało udział w dodatkowych zajęciach (j. angielski, tańce, kółka zainteresowań)
........................................................................................................................... ...........................
Czy chcieliby Państwo, by dziecko odrabiało zadania domowe w świetlicy?
Proszę podkreślić tak lub nie.
TAK
NIE
Bieżące zmiany dotyczące wyjścia dziecka ze świetlicy szkolnej należy przedstawić
wyłącznie w formie pisemnej informacji (w dzienniczku lub na kartce).
NIE WYDAJEMY DZIECKA NA TELEFONICZNĄ PROŚBĘ RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW.
III. Dodatkowe informacje o dziecku (dotyczące np. zdrowia, zachowania)....................................................
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

IV. Oświadczam/y, że dane przedłożone w niniejszej karcie są zgodne ze stanem faktycznym. Wszelkie zmiany
dotyczące sytuacji dziecka (numer telefonu, godziny wyjścia itp.) zgłoszę niezwłocznie
u wychowawców.
V. Oświadczam, że poza godzinami pracy świetlicy, która jest czynna od 6:00 do 17:00, ponoszę
odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka. Przyjmuję do wiadomości, iż świetlica przejmuje opiekę
nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosiło ono swoją obecność u wychowawcy świetlicy przed
i po lekcjach, aż do wyjścia dziecka do domu lub zakończenia pracy świetlicy.
VI. Niniejszym wyrażam/y zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych przez
Administratora - Szkołę Podstawową nr 19 w Poznaniu zgodnie z art. 6 Ust 1a Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (Dziennik Urzędowy UE. L. 2016. 119.1).
...........................................................................
Data i czytelny podpis matki/opiekuna prawnego
..…………………………………………….
Data i czytelny podpis ojca / opiekuna prawnego

