KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w roku szkolnym …..……/………
prosimy wypełnić wszystkie pola/zakreślić puste/ wykreślić niepotrzebne sformułowania

1. Imię i nazwisko dziecka……………………………………………………….… klasa…….…….….................
2. Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych)

……………………………………………………………………………..............................................
3. Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………..…
4. Matka (opiekun) dziecka pracuje w…………………………………………………………………….………...
w godz.…………………….............telefon zakładu pracy………………………………………………….……..…
Ojciec (opiekun) dziecka pracuje w……………………………………………………………………………………
w godz.……………………………. telefon zakładu pracy …………………………..……………………………….

5. Telefony kontaktowe do rodziców: matki……………………………….ojca………………………………….

6. Informacje dodatkowe:
a. matka lub ojciec (opiekun prawny ) samotnie wychowuje dzieci, dzieci w rodzinie zastępczej

………………………………………………………………...………..……………………………….
b. …………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..…
Załączniki:
1. Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu lub zaświadczenie o prowadzonej działalności, lub oświadczenie
o wykonywanej pracy jeżeli nie jest prawnie możliwe dostarczenie stosownego zaświadczenia
Podanie nieprawdziwych informacji skutkuje negatywną decyzją w sprawie przyjęcia dziecka do świetlicy.
Zasady przyjmowania dzieci do świetlicy określa regulamin świetlicy,
który znajduje się w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez administratora danych Szkołę Podstawową nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku z siedzibą w Ełku, ul. Kilińskiego 48 w celu przeprowadzenia rekrutacji do świetlicy
szkolnej
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej (m.in. na stronie internetowej szkoły), w tym z informacją o celu i
sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Ełk….…………….

……………………………………….
(podpisy rodziców, opiekunów)

Informacje dodatkowe o dziecku
Prosimy wypełnić wszystkie pola/zakreślić puste
Imię i nazwisko dziecka………………………………………………………….Klasa…………..……..……...…..
Informacje dodatkowe o dziecku (stałe choroby, alergie itp.)……………………………….……..…
……………………………………………………………………………………………………………………………...

Uwagi, prośby rodziców (opiekunów) np. odrabianie zadań domowych itp……………………..………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że dziecko będzie odbierane ze świetlicy przez upoważnione osoby.
Dane osoby upoważnionej:
Imię i nazwisko (pokrewieństwo)……………………………………………………………………….…………....
Imię i nazwisko (pokrewieństwo)……………………………………………………………………………...……..
Imię i nazwisko (pokrewieństwo)……………………………………………………………………….………..…..
Imię i nazwisko (pokrewieństwo)……………………………………………………………………….…………....

Wyrażam zgodę, aby dziecko nie odebrane do godziny 16:00 mogło samodzielnie iść do domu.
Biorę pełną odpowiedzialność za samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy.
…………………………………………
(podpis rodziców, opiekunów)

Proszę o wypuszczenie dziecka o godz………………………..dzień tygodnia…………………………
Biorę pełną odpowiedzialność za samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy.
…………………………………………….
(podpis rodziców, opiekunów)

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez administratora danych Szkołę
Podstawową nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku z siedzibą w Ełku, ul. Kilińskiego 48 w celu
przeprowadzenia rekrutacji do świetlicy szkolnej na rok 2019/ 2020
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej (m.in. na stronie internetowej szkoły), w tym
z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich
danych i prawie ich poprawiania.

Ełk ……………………….

………….…………………………………..
(podpis rodziców, opiekunów)

