
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21 W GDYNI

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

UWAGA! Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka. 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka …..………………………………………………………….……………..…., 

ucznia klasy……….…………………………………………do świetlicy szkolnej od dnia ...................................

INFORMACJE O DZIECKU 

Data i miejsce urodzenie……………………………………………………………………………..…………...…

Adres zamieszkania dziecka…………………………………………………………………..…………………….

Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów……………………………………………………….....……

Telefon kontaktowy do matki/prawnego opiekuna…………………………………………………..………..…. 

Telefon kontaktowy do ojca/prawnego opiekuna…………………………………………………..………....….. 

PRZEBYTE CHOROBY: względnie aktualne dolegliwości bądź też konieczność przyjmowania przez dziecko
medykamentów, które należy mieć na uwadze podczas pobytu dziecka w świetlicy:

………………………….……………………………………………………………………………..…….……..…

MIEJSCE PRACY MATKI MIEJSCE PRACY OJCA
(prawnego opiekuna) (prawnego opiekuna)

…………..……………………………….… ………………………...………………………..

Telefon .………………………… Telefon ………..……………...……

          
                   (pieczątka zakładu pracy)      (pieczątka zakładu pracy)

OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA:

1. ……………………………………………...…...(stopień pokrewieństwa)…………….………..,  tel.  ……………….……

2. ………………...…………………………….…..(stopień pokrewieństwa)………….…………..,  tel.  ……………….……

3. ………………………………………….....…….(stopień pokrewieństwa)…………….………..,  tel.  ……………….……

4. …………………………………...…...……..….(stopień pokrewieństwa)…………..…………..,  tel.  ……………….……

5. ………………………………………..……..….(stopień pokrewieństwa)………….…………..,  tel.  ………….…….……

6. ………………………………………..……..….(stopień pokrewieństwa)…………….………..,  tel.  …………….….……

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. Wyrażam zgodę na wykorzystanie powyższych danych dla potrzeb szkoły.

Gdynia, dnia………………………          …..………………………………...              ….…..……………………………
               podpis matki (prawnego opiekuna)               podpis ojca (prawnego opiekuna) 



Oświadczam, że przedłożone przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. Wyrażam zgodę na wykorzystanie powyższych
danych na potrzeby działań statutowych szkoły obejmujących również prawo do publikacji imion, nazwisk, zdjęć i informacji o
laureatach konkursu.
Podstawa  prawna:  Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady   (UN)  2016/679  z  27  kwietnia  216r.  
(art.  13 ust.  1 i  2 oraz art.  14 ust.  1 i  2) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE, zwanym dalej RODO. Od 25 maja 2018r.  
nastąpiły  zmiany  w  przepisach  dotyczących  danych  osobowych,  w  skrócie  RODO.  Celem  regulacji  jest  ujednolicenie  zasad  
przetwarzania danych osobowych oraz zapewnienie optymalnej ochrony prywatności we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Gdynia, dnia………………………          …..………………………………...              ….…..……………………………
            podpis matki (prawnego opiekuna)                               podpis ojca (prawnego opiekuna) 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

1. Świetlica szkolna jest czynna do poniedziałku od poniedziałku do piątku w godz.: 7:00 – 17:00.

2. Za  bezpieczeństwo  dziecka  w  drodze  do  szkoły  i  ze  szkoły  odpowiadają  rodzice  (prawni

opiekunowie).

3. Dziecko odbierają ze świetlicy rodzice (prawni opiekunowie) lub inni upoważnieni członkowie

rodziny.

4. Przypadki zastrzeżenia odbioru dziecka przez któregoś z członków rodziny rodzice zgłaszają

pisemnie nauczycielom świetlicy.

5. W sytuacjach szczególnych za pisemną zgodą rodziców (prawnych opiekunów) dziecko może

być odbierane przez osobę upoważnioną.

6. Wychowawcy świetlicy nie zwalniają dziecka ze świetlicy na telefoniczna informacją.

7. Zobowiązuje się rodziców (opiekunów prawnych) do punktualnego odbioru dzici.

8. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej nie może być ponownie przyjęte tego samego dnia.

9. Prosimy  o  niezwłoczne  uaktualnianie  zmian  dotyczących  sytuacji  dziecka  np.:  numery

telefonów, godziny wyjść, itp.

Oświadczam, że zapoznałem (am) się z regulaminem świetlicy szkolnej.

Gdynia, dnia………………………          …..………………………………...              ….…..……………………………
         podpis matki (prawnego opiekuna)                               podpis ojca (prawnego opiekuna) 

Numer telefonu do świetlicy szkolnej: 790-762-540
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