Załącznik 1.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
NA ROK SZKOLNY 2021 / 2022

I. DANE OSOBOWE DZIECKA
Nazwisko i imiona……………………………………………………………………………….
Klasa …………………………………………………………………………………………….
Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………..
PESEL …………………………………………………………………………………………..
Miejsce zamieszkania ul. ……………………………………………….kod pocztowy……………………
miasto……………………………………………………………………
II. DANE OSOBOWE RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH):
Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych)
Matka………………………………………………… tel.………………………………………
Ojciec………………………………………………… tel. ……………………………....
Miejsce pracy matki ……………………………………………………………………………..
Godziny pracy …………………………………………………………………………………..
Aktualny nr telefonu do pracy ………………………………/PIECZĄTKA ZAKŁADU PRACY/ LUB
ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

Miejsce pracy ojca ……………………………………………………………………………….
Godziny pracy …………………………………………………………………………………..
Aktualny nr telefonu do pracy………………………………/PIECZĄTKA ZAKŁADU PRACY/ LUB
ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

III. INFORMACJE O CZASIE POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY
Dzień tygodnia
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

Godzina przyjścia

Godzina wyjścia

IV. INFORMACE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY
Osoby upoważnione do odbioru dziecka:
Imię i nazwisko
Nazwa i Nr dokumentu
Osoba pełnoletnia Tak/Nie

W przypadku zgody na samodzielny powrót dziecka do domu, rodzice (opiekunowie prawni)
zobowiązani są wypełnić oświadczenie:
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że dziecko ……………………………………………………
odpowiedzialność samodzielnie wychodzić ze świetlicy szkolnej:
Dzień tygodnia
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

może

na

moją

O godzinie

Zmiany dotyczące samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy i osób upoważnionych do odbioru dziecka
należy zgłaszać na piśmie wychowawcom świetlicy!

V. ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
Wyrażam zgodę na bezterminowe, bezpłatne rozpowszechniania wizerunku, utrwalonego na
zdjęciach wykonanych w czasie zajęć i imprez organizowanych w świetlicy, na stronie internetowej szkoły.
Nie wyrażam zgody na bezpłatne rozpowszechniania wizerunku, utrwalonego na zdjęciach
wykonanych w czasie zajęć i imprez organizowanych w świetlic, na stronie internetowej szkoły.
VI. ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE PRAC PLASTYCZNO-TECHNICZNYCH NA WYSTAWKACH,
STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY ORAZ KONKURSACH (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
Wyrażam zgodę na bezterminowe, bezpłatne wykorzystywanie prac plastyczno- technicznych,
wykonanych w czasie zajęć w świetlicy lub w domu.
Nie wyrażam zgody na bezterminowe, bezpłatne wykorzystywanie prac plastyczno- technicznych,
wykonanych w czasie zajęć w świetlicy lub w domu.
VII. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU
przeciwwskazania, choroby itp./…………………………...
……………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………...
VIII. ZOBOWIĄZANIA
 Zobowiązuję się do informowania o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym zgłoszeniu
i ich uaktualniania.
 Zobowiązuję się do przyprowadzenia do świetlicy tylko zdrowego dziecka.
 Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem świetlicy, informacjami zawartymi w Statucie Szkoły
( § 33 ) i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 Mam świadomość, iż świetlica szkolna odpowiada za bezpieczeństwo dziecka w godzinach swojej
pracy czyli od godziny 6.30 do godziny 16.30.
 Deklaruję, iż dziecko będzie przebywało w świetlicy tylko w czasie godzin pracy rodziców
(prawnych opiekunów).
 Zobowiązuję się do zapoznania się i przestrzegania wytycznych ogólnych i szczegółowych
dotyczących postępowania w czasie epidemii ( np. Covid-19)

IX. INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH:
Klauzula informacyjna dla osoby upoważnionej przez rodzica / prawnego opiekuna.
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:
Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 30 im. Karola Miarki w Rudzie
Śląskiej, ul. Chryzantem 10; reprezentowany przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30, nr tel.32 243 05 03 adres e-mail:
sp30@mssm.pl
1.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ewidencjonowania osób upoważnionych przez rodzica/opiekuna
prawnego do odbioru dziecka z placówki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO);
3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione przez administratora danych oraz
podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ważności upoważnienia;
5. Kategorie przetwarzanych danych osobowych: Imię, Nazwisko oraz wizerunek z dokumentu przedstawionego do
identyfikacji;
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/
Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO);
8. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od rodzica/opiekuna prawnego dziecka;
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednakże nie podanie danych wskazanych w pkt. 6
niniejszej klauzuli, może skutkować niemożnością odebrania przez Panią/Pana dziecka z placówki.
10. Podane przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu jak też nie będą przekazywane do państw trzecich
i organizacji międzynarodowych.
11. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Podstawową nr 30 im. Karola Miarki
w Rudzie Śląskiej, ul. Chryzantem 10; reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 w celu możliwości
identyfikacji osoby, która została wskazana, jako uprawniona do odbioru w/w dziecka ze świetlicy przez jego rodziców
/ opiekunów prawnych. Przez wyrażenie zgody będzie rozumiane złożenie podpisu w ostatniej kolumnie poniżej.

………………………………………...

/podpis

rodziców/ prawnych opiekunów/

PROŚBA! W miarę możliwości rodziców, zwracamy się z prośbą o dostarczenia do świetlicy szkolnej
materiałów do działalności plastyczno-technicznej – zajęć kierowanych z dziećmi (w postaci bloku rysunkowego,
technicznego, kolorowego, bibuły, kredek świecowych i kleju) oraz zajęć dydaktycznych ( gier planszowych) ,
wody do picia. Serdecznie dziękujemy!

