KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
ROK SZKOLNY 20…../20…..

DANE OSOBOWE DZIECKA
1. Imię i nazwisko
2. Klasa
3. Data i miejsce urodzenia
4. Adres zamieszkania

DANE OSOBOWE RODZICÓW
imię i nazwisko matki

imię i nazwisko ojca

tel. kontaktowy

tel. kontaktowy

ZAKŁAD PRACY RODZICÓW
Matka

tel. do zakładu pracy

Ojciec

tel. do zakładu pracy

Potwierdzenie braku możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem z powodu zatrudnienia obojga
rodziców.

Informacje o zdrowiu dziecka (alergie, leki zażywane na stałe)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
tak
nie

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach, imprezach, wyjściach
i zabawach na świeżym powietrzu organizowanych w godzinach pracy świetlicy.

INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY
OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA:
Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

Numer dowodu osobistego

Oświadczenie rodziców /opiekunów/:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Oświadczam, że zapoznałem się regulaminem świetlicy szkolnej i zobowiązuję się go przestrzegać.
Zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia wychowawców świetlicy szkolnej o każdorazowym
odstępstwie od ustalonego sposobu odbierania dziecka ze świetlicy zawartego w karcie zapisu / np.
ewentualność powrotu do domu bez opiekuna lub możliwość odebrania dziecka przez inne niż wskazane
osoby/.
Zobowiązuję się do przyprowadzania do świetlicy tylko zdrowego dziecka.
Zobowiązuję się do punktualnego odbierania mojego dziecka i jednocześnie biorę odpowiedzialność za
bezpieczeństwo mojego dziecka pozostawionego na terenie szkoły po godzinach pracy świetlicy szkolnej.
Zobowiązuję się do uaktualniania zmian danych zawartych w niniejszym zgłoszeniu.
Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym.

INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Szkołę Podstawową nr 75 w Krakowie na potrzeby związane
z działalnością świetlicy .Potwierdzam ,że zostałem poinformowany o prawie do wycofania tej zgody w dowolnych
momencie.(Zgodnie z ustawą z dnia 29VIII1997 roku O ochronie danych osobowych Dz.U.1997NR 133 poz.883 z póź.
zmianami.)

Data ………………………

Podpis rodziców…………………………….

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na samodzielne wyjście do domu ze świetlicy szkolnej mojego dziecka
………………………………………od dnia……………………………….
Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za dziecko.
Data………………………………

…………………………………………………….
Podpis rodziców /opiekunów/

