Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej
na rok szkolny ……..…/………..
I. DANE OSOBOWE DZIECKA
Imiona i nazwisko
Klasa
Data i miejsce
urodzenia
PESEL
Miejsce
zamieszkania
II. DANE OSOBOWE RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)
Imiona i nazwiska rodziców
( opiekunów prawnych)

Numer telefonu kontaktowego

Miejsce zamieszkania rodziców
( opiekunów prawnych)
*W celu zapisania dziecka do świetlicy szkolnej rodzice zobowiązani są przedłożyć zaświadczenie
o zatrudnieniu z podaniem okresu zatrudnienia.
III. INFORMACJE O OSOBACH UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA.
Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

Numer dowodu
osobistego

IV. IFORMACJE O CZASIE POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY.
Dzień tygodnia
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

Godzina przyjścia

Godzina wyjścia

Numer telefonu

V. INFORMACJE SZCZEGÓLNE MAJĄCE WPŁYW NA PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY.
…………………………………………………………………………………………………………………
VI. INFORMACJE O ZDROWIU DZIECKA.
…………………………………………………………………………………………………………………
VII. INFORMACJE SZCZEGÓLNE O ZAINTERESOWANIACH LUB UZDOLNIENIACH DZIECKA.
………………………………………………………………………………………………………………….
VIII. ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU (należy zaznaczyć właściwy kwadrat).
Wyrażam
zgodę
na
bezterminowe,
bezpłatne
rozpowszechnianie
wizerunku
…………………………………………………., utrwalonego na zdjęciach wykonanych w czasie zajęć i imprez
organizowanych w świetlicy, na stronie internetowej szkoły znajdującej się pod adresem www.s1p.edu.pl w związku
z działalnością świetlicy.
Nie wyrażam zgody na rozpowszechnianie wizerunku ……………………………………………
utrwalonego na zdjęciach wykonanych w czasie zajęć i imprez organizowanych w świetlicy.

IX. INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH.
- Oświadczam, że zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2015 r. poz.
2135 z późn. zm.) wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych na potrzeby związanie z działalnością świetlicy.
- Oświadczam, że przedłożone przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.
X. ZOBOWIĄZANIA
- Zobowiązuję się do informowania o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym zgłoszeniu i ich
uaktualniania.
- Zobowiązuję się do przyprowadzania do świetlicy tylko zdrowego dziecka.
- Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem świetlicy i zobowiązuję się go przestrzegać.
- Zobowiązuję się również do punktualnego odbierania mojego dziecka ze świetlicy i jednocześnie biorę
odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka pozostającego na terenie szkoły po godzinach pracy świetlicy
szkolnej.

Radzymin, dnia ……..…………………………………….

…………………………………………………
podpis matki (opiekunki prawnej)

………………………………………………….
podpis ojca (opiekuna prawnego)

