KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w Szkole Podstawowej im.100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach
na rok szkolny 2020/2021
I. DANE OSOBOWE UCZNIA:
Imię i nazwisko…………………………………………………………..………… klasa……..………..
II. UWAGI OGÓLNE O DZIECKU:
…………………………………………………………………………………………..……………..…
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………..………..…………..…
……………………………………………………………………………………………………………
III. ZAINTERESOWANIA LUB UZDOLNIENIA DZIECKA:
………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..…
IV. INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY:
1. W jakich dniach i jakich godzinach dziecko będzie przebywać w Świetlicy:
poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

przed lekcjami

przed lekcjami

przed lekcjami

przed lekcjami

przed lekcjami

od godziny…….

od godziny…….

od godziny…….

od godziny…….

od godziny…….

po lekcjach
do godziny…….

po lekcjach
do godziny…….

po lekcjach

po lekcjach

do godziny…….

do godziny…….

po lekcjach
do godziny…….

2. Sposób wychodzenia dziecka ze Świetlicy szkolnej do domu:
a) Samodzielnie o godzinie…………………………………………………………..…….
Oświadczam, że moje dziecko ma ukończone 7 lat i może na moją odpowiedzialność wychodzić
samodzielnie ze Świetlicy.
podpis rodziców.............................................

V. INNE, DODATKOWE INFORMACJE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW:
1. Dziecko będzie korzystało ze stołówki szkolnej (proszę zakreślić)

-

TAK

NIE

Zobowiązuję się do terminowego uiszczania odpłatności za posiłki do 10- tego dnia roboczego
każdego miesiąca. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż każdą nieobecność dziecka na posiłku
należy zgłosić osobiście lub telefonicznie najpóźniej w danym dniu do godziny 800 , w razie
niedopełnienia w/w formalności nie ma możliwości uzyskania zwrotu pieniędzy za niewykorzystane
obiady.
Wpłat za obiady ( posiłki ) w stołówce szkolnej należy dokonywać przez internet lub w banku
na konto – numer konta: 77 8591 0007 1300 0296 6739 0004 wszelkie informacje na temat
wpłat, zgłoszeń, odpisów itp. można uzyskać pod numerem:
Tel. 14 6796-342 lub 790-640-260 ( w godz. 700-1500)
Koszt jednego obiadu ( zupa, drugie danie, kompot) wynosi 4,50 zł.
Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z obiadów
w stołówce szkolnej. Jeśli takie istnieją proszę je podać:
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….

1. W razie jednorazowego zwolnienia dziecka z zajęć świetlicowych przez inne osoby nie
będące rodzicem, opiekunem prawnym i osobą upoważnioną, rodzice/ opiekunowie
zobowiązani są do napisania pisemnego upoważnienia tej osoby do wychowawcy
Świetlicy. W przeciwnym wypadku dziecko pozostanie na Świetlicy do wcześniej
ustalonej godziny.
2. Dzieci będą wydawane ze Świetlicy osobom upoważnionym po wcześniejszym
okazaniu dowodu tożsamości, w innym przypadku pozostaną na Świetlicy do
wcześniej ustalonej godziny.
3. W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru i powrotu dziecka do domu
informacje w formie pisemnej należy przekazać bezpośrednio do nauczycieli
świetlicy.

UWAGA!
Informujemy, że dane osobowe zawarte w Karcie zgłoszenia do świetlicy szkolnej
będą przetwarzane przez Administratora, tj. Szkołę Podstawową im. 100-lecia Ruchu
Ludowego w Wierzchosławicach,33-122 Wierzchosławice 713, tel.14 6797-056, poczta email: spwierzchoslawice@wierzchoslawice.pl, w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów
oraz w zakresie niezbędnym do kontaktu pomiędzy Szkołą a rodzicami/opiekunami
prawnymi na podstawie Państwa zgody zgodnie z art.6 lit.a Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (EU) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- (4.5.2016 L 119/28 Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej PL) .
W Szkole wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym
skontaktować się można na w/w adres lub telefonicznie(14) 6797-056, a także pocztą e-mail:
ido.spwierzchoslawice@wierzchoslawice.pl
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania,
przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody o ile nie są one
przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a także prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w celu.
Szczegółowa klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej szkoły:
www.spwierzchoslawice.pl.
Podpis rodziców / opiekunów
Wierzchosławice, dnia …………………………
………………………………………….
…………………………………………

Wierzchosławice dnia…………..……………..

W związku z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19
do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci obojga rodziców pracujących, na podstawie
oświadczenia:

…………………………………
(imię i nazwisko Wnioskodawcy)

……………………………………................
(adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE

o zatrudnieniu obojga rodziców/prawnych opiekunów

Niniejszym oświadczamy, że oboje jesteśmy zatrudnieni zawodowo w pełnym wymiarze
czasu pracy.
Matka – godziny pracy…………………………………………………………………………………
Ojciec – godziny pracy…………………………………………………………………………………

…………………………………………………..

(podpis rodziców/prawnych opiekunów

SPIS upoważnień do odbioru dziecka ze szkoły -szkolnej świetlicy w roku szkolnym 2020/2021

..............................................................................................................................................
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

upoważniam do odbioru ze Świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej im.100-lecia Ruchu
Ludowego w Wierzchosławicach mojego dziecka
....................................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

ucznia klasy .................... następujące osoby:

Imię i nazwisko osoby upoważnionej

Stopień pokrewieństwa

Uwagi

Równocześnie biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka od momentu jego
odbioru przez wskazaną powyżej osobę.

Wierzchosławice, dnia ..........................................
...........................................................................
(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

UWAGA!

Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za dziecko, które zostało zapisane do Świetlicy,
a nie zgłosiło się na zajęcia.
Podpis rodziców / opiekunów
Wierzchosławice, dnia…………………………

…….………………………….………
………….……………………………

