KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 106 W KRAKOWIE
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Proszę o przyjęcie ……………………………………………………………………………………………………kl. …..……….
(imię i nazwisko dziecka)
ur. …………………………………………………. w…………………………………………………...…. do świetlicy szkolnej.
Adres zamieszkania dziecka: …………………………………………………………………………………………..………………
OBIADY:

TAK / NIE

I. DANE KONTAKTOWE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW
Imię i nazwisko matki
Adres zamieszkania
Telefon

email:

Telefon do osoby bliskiej matce
Telefon do pracy

godz. pracy

Imię i nazwisko ojca
Adres zamieszkania
telefon

email:

Telefon do osoby bliskiej ojcu
Telefon do pracy

godz. pracy

II. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU (np. choroby przewlekłe, wady rozwojowe, orzeczenia lekarskie
itp.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

III. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA:
1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Świetlicy Szkolnej i Procedurami odbioru dziecka
ze Szkoły Podstawowej nr 106.
2. Zobowiązuję się do pisemnego powiadamiania wychowawców świetlicy o wszelkich zmianach
dotyczących dziecka. Każdorazowe odstępstwo od ustalonego sposobu powrotu dziecka do domu będę
potwierdzać podpisem i datą.
3. Oświadczam, że w przypadku, gdy wyraziłam/em zgodę na samodzielny powrót dziecka ze świetlicy
do domu i/ lub powrót do domu z osobą upoważnioną, biorę całkowitą odpowiedzialność będąc
świadomą/ym wynikających z tego zagrożeń.
4. Oświadczam, że biorę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka
przebywającego pod opieką osoby upoważnionej przeze mnie do jego odbioru.

5. Zobowiązuję się do współpracy z nauczycielami świetlicy w sprawach dotyczących pobytu
i zachowania mojego dziecka.
6. Przyjmuję do wiadomości, że szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka pozostającego na jej
terenie w miejscach nie objętych opieką nauczyciela oraz poza godzinami pracy nauczycieli
i wychowawców.
7. Zobowiązuję się do punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej, w przeciwnym razie biorę
całkowitą odpowiedzialność za przebywanie mojego dziecka na terenie szkoły po zakończeniu pracy
świetlicy. Na czas samodzielnego powrotu biorę za dziecko pełną odpowiedzialność.
8. Oświadczam, że podane przeze mnie w niniejszej karcie informacje są prawdziwe i zobowiązuję się do
uaktualnienia ich zgodnie ze stanem faktycznym. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia.
Data: …………………………..

………………………………………..……
…………………………………………….
Obowiązkowy podpis rodziców/opiekunów prawnych

(Proszę wypełnić tylko w razie wyrażenia zgody na samodzielne wyjścia dziecka ze świetlicy)
Wyrażam zgodę na samodzielne wyjścia do domu mojego dziecka ze świetlicy szkolnej w roku szkolnym
2021/2022. Dziecko będzie wychodziło ze świetlicy o godzinie: ……… Na czas samodzielnego powrotu
biorę za dziecko pełną odpowiedzialność.
Data:…………………….

Podpis: ………………………………....

……………………..…………………….….
Podpisy rodziców/opiekunów prawnych

Bardzo ważne!
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji dziecka do świetlicy szkolnej Szkoły
Podstawowej nr 106 w Krakowie. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi
prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak
również, że podanie tych danych było dobrowolne.
2. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć, konkursów, wycieczek
i uroczystości organizowanych przez świetlicę oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez zamieszczanie zdjęć na stronie
internetowej szkoły w celu informacji i promowania osiągnięć dziecka.
*właściwe podkreślić
3.

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na udział mojego dziecka w konkursach i wycieczkach organizowanych przez
świetlicę w roku szkolnym 2020/2021.
*właściwe podkreślić

Kraków, ................................ r.

…………………………………..……………….………………………………….…….
(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Kraków, ................................ r.

…………………………………..……………….………………………………………..
(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

4.

Zapoznałam/łem się i akceptuję Regulamin świetlicy

………………………………………………………………………… .
(podpis rodziców/prawnych opiekunów)

INFORMACJA:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 106 z siedzibą w Krakowie przy ul. Litewskiej 34 i są

one podawane w celu rekrutacji na świetlicy szkolnej.

1. Macie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
4. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie
Waszej zgody albo na podstawie przepisów prawa.

IV. OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY

Imię i nazwisko

Stopień
pokrewieństwa/
brak

Seria i nr dowodu
osobistego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w
procesie rekrutacji dziecka do świetlicy szkolnej Szkoły
Podstawowej nr 106 w Krakowie. Jednocześnie oświadczam, że
zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie
dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania
zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. /PODPIS/

Rodzice/prawni opiekunowie:
1.
2.
Inne osoby upoważnione przez rodziców/prawnych opiekunów:
1.
2.
3.
4.
5.

Data: ………………

Podpis:…………………………………………

……………………………….…………….

Obowiązkowy podpis rodziców/opiekunów prawnych

Imię i nazwisko dziecka………………………………………………….……………. Klasa………

Wykaz zajęć dodatkowych, w których uczestniczy dziecko
Rodzaj zajęć

Termin. Proszę podać dzień
tygodnia i godzinę zajęć

Osoba upoważniona do
zabierania dziecka na zajęcia

Uwagi:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Data: ……………………….

…………………………………………………………………………………
Obowiązkowy podpis rodzica/ opiekuna prawnego

