KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2016 / 2017

I.

Dane osobowe ucznia :

Imię i nazwisko ucznia
Data urodzenia
Klasa
Adres zamieszkania
II. Dane rodziców/prawnych opiekunów :
Imię i nazwisko matki / prawnego opiekuna

Imię i nazwisko ojca / prawnego opiekuna

Adres zamieszkania

Adres zamieszkania

Telefony kontaktowe

Telefony kontaktowe

III. Dni oraz deklarowane godziny pobytu dziecka w świetlicy :
Oświadczam, że dziecko moje będzie uczęszczało w roku szkolnym 2016 / 2017 do świetlicy
w następujące dni :
Dzień tygodnia
Od godziny
Do godziny
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
IV. Samodzielny powrót ucznia :
Oświadczam, że dziecko moje może samo wracać do domu :
/ właściwe podkreślić /
TAK
NIE
W przypadku zaznaczenia TAK należy złożyć pisemną informację o dniach i godzinach
samodzielnego opuszczenia świetlicy przez dziecko:

W szczególnych wypadkach zwolnienie dziecka może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą
rodziców ( prawnych opiekunów ).

V. Osoby upoważnione przez rodziców / prawnych opiekunów / do odbioru dziecka ze świetlicy
Imię i nazwisko osoby upoważnionej

Kontakt telefoniczny

Seria i numer dowodu
osobistego

Jednocześnie oświadczam, ze biorę na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od
chwili jego odbioru ze szkoły przez wskazane wyżej osoby.
VI. Informacje o zdrowiu dziecka konieczne dla zapewnienia mu odpowiednich warunków nauki
i zabawy oraz pomocy, gdyby zaszła taka potrzeba:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
VII. Inne informacje o dziecku : informacje o stopniu samodzielności dziecka, ewentualnie wnioski
o podjęcie wskazanych działań dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………
data

.....................................................................................
podpis rodziców ( prawnych opiekunów )

Klauzula informacyjna dla osoby upoważnionej
Zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U.
2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm. ) wskazane przez Państwa dane są przetwarzane w związku z realizacja celów
opiekuńczych szkoły. Administratorem Danych jest dyrektor Szkoły Podstawowej nr 122 w Łodzi. Przysługuje
Państwu prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich poprawiania.

