KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 WE WŁOCŁAWKU ROK SZKOLNY …………………….
Kartę zapisu należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami.

I KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA
Nazwisko:

Imiona:

Data urodzenia :

Miejsce urodzenia:

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
miejscowość
ulica
kod pocztowy

II KWESTIONARISUZ DANYCH OSOBOWYCH MATKI
Nazwisko i Imię
Telefon kontaktowy

Miejsce pracy matki*
nazwa zakładu pracy
tel. do zakładu pracy

III KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH OJCA
Nazwisko i Imię
Telefon kontaktowy

Miejsce pracy ojca*
nazwa zakładu pracy
tel. do zakładu pracy

*( podanie danych o miejscu pracy jest dobrowolne)

Klasa

IV INFORMACJE DOTYCZĄCE POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY
Dziecko może samodzielnie opuścić świetlicę TAK NIE
Dziecko może samodzielnie wracać do domu o godzinie………….....................Jednocześnie
ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu
(w razie braku zgody pozostawić puste miejsce).
Dziecko będzie odbierane ze świetlicy przez rodziców i osoby niżej wymienione:
Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

nr telefonu kontaktowego

Inne informacje dotyczące dziecka:
- czy dziecko korzysta z obiadów: TAK NIE
- czy dziecko może odrabiać prace domowe w świetlicy : TAK NIE
- Zainteresowania dziecka, uzdolnienia, zaburzenia rozwojowe (np. zaburzenia mowy,
dolegliwości, przeciwwskazania itp.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…
V. Oświadczenie
1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 KK oświadczam, że podane dane są
zgodne ze stanem faktycznym.
2. Świetlica szkolna odpowiada za bezpieczeństwo dziecka w godzinach pracy, czyli od
poniedziałku do piątku w godz. 6. 45. – 16. 30.
3. Zobowiązuję się do odbioru dziecka najpóźniej do godz. 16.30.
4. Zobowiązuję się o wszystkich zmianach danych zawartych w kwestionariuszu powiadomić
wychowawcę świetlicy.
5. W przypadku rezygnacji z uczęszczania do świetlicy szkolnej zobowiązuję się niezwłocznie
powiadomić wychowawcę świetlicy i wypełnić kartę rezygnacji .
6. Zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia wychowawców świetlicy szkolnej
o każdorazowym odstępstwie od ustalonego sposobu odbierania dziecka ze świetlicy
zawartego w karcie zapisu np. ewentualnego powrotu do domu bez opiekuna lub możliwości
odbierania przez osoby nie wymienione w karcie.
Szkoła Podstawowa nr 14 we Włocławku gromadzi, przetwarza oraz przechowuje dane osobowe
zgromadzone w „Karcie Zapisu Ucznia do Świetlicy Szkolnej ‘’ Dane te są przetwarzane
i przechowywane przez okres korzystania dziecka z opieki świetlicy szkolnej. Rodzic ma prawo do
wglądu w nie oraz do ich uaktualniania zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016 679 z dn. 27. 04. 2016r. (RODO) i Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja
2018 r. ( Dz .U. z 2018 r. poz.1000).

……………………………………………………….
(data)

…………………………………………………………………………….
( czytelny podpis rodzica opiekuna prawnego)

